लक्षण तथा चिन्हहरु नभएका (asymptomatic) र सामान्य चिन्हहरु भएका (mild)
कोचभड १९ चिरामीहरुले आइसोलेसनमा िस्दा पालना गननप
ु ने चनयमहरु :
१.हावा खेल्ने तथा प्रकाश पयाुप्त आउने छन ट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था चमलाउने .

२.उपिार अवचधभर िाचहर नचनस्कने र आवश्यक पने सामाग्रीहरु पररवारका सदस्य मार्ु त उपलब्ध गराउने .
३. स्वास््यकमीको सल्लाहचिना जथाभावीरुपमा औषधी प्रयोग नगने

.

४. खानपानमा चिशेष ध्यान पनयाुउने: पयाुप्त मात्रामा पानी, झोचललो खानेकनरा र पोचषलो खानेकनरा खाने .
५. प्रयोग गररएका भााँडाहरु सनरचक्षत रुपले सर्ा गने र राम्रोसाँग सनकेपचछ मात्रै पनन:प्रयोगमा ल्याउने .
६. स्नानघर / शौिालयको छन ट्टै व्यवस्था चमलाउने र सामूचहकरुपमा प्रयोग गननुपने अवस्था भएमा प्रत्येक प्रयोग पचछ
सरसर्ाईमा प्रयोग हुने disinfectant ले राम्रो साँग सर्ा गरे पश्चात मात्रै अन्य सदस्यले प्रयोग गने .
७. हात धनने िेचसनहरु संक्रमणको श्रोत हुनसक्ने हुनाले पयाुप्त जानकारी गराई दााँत माझ्ने रस स लगायतका सामानहरु
राख्न छन ट्टै िेचसनको प्रयोग गने .
८. धेरै प्रयोग हुने चिजहरु जस्तै : ढोका, िेचसनका ह्यान्डल, टेिल तथा अन्य सामाग्रीहरु जनन धेरै व्यचिहरुले
िलाउने वा छन ने सम्भावना रहन्छ, त्यस्ता सामानहरुको disinfectant प्रयोग गरर चनयचमत सर्ा गने .
९. हात धनने सािनन र पानीको पयाुप्त व्यवस्था गननुपने र सिै सदस्यहरुले समय समयमा हात धनने .
१०. भााँडाकन डा, कपडा धननका लाचग पन्जा लगाएर धनने वा मेचसनमा छन ट्टै धनने र राम्रो साँग घाममा सनकाउने

.

११. संक्रचमतको हेरिाह र प्रत्यक्ष सम्पकु मा रहने व्यचि र संक्रचमत व्यचिले अचनवायु रुपमा मेचडकल मास्क प्रयोग
गने .
१२. िढी जोचखममा रहने समनहहरु जस्तै : ददघु रोगीहरु, ६० िषु माचथका जेष्ठ नागररकहरु, गभुवती तथा सनत्के री
मचहलाहरुलाई संक्रचमत व्यचिको सम्पकु िाट टाढा राख्ने .
१३.ददनमा कचम्तमा ३ पटक ज्वरो जााँि गरर तापक्रम रेकडु राख्ने .
१४. हरेक ददन दनइपटक आफ्नो स्वास््य अवस्थाको िारे मा सम्िचन्धत स्वास््यकमीलाई र्ोन वा एस.एम.एस
मार्ु त जानकारी गराउने .
१५.चनम्न अवस्थाहरु देचखएमा संक्रचमत वा संक्रचमत चनजको हेरिाहमा संलग्न व्यचिले तनरुन्तै सम्िचन्धत
स्वास््यकमीलाई जानकारी ददननपनेछ :
 पल्स अचससचमटरले जााँि गदाु अचससजन लेिल ९४ भन्दा कम देखाएमा
वा श्वासप्रश्वासमा करठनाई भएमा
 छाचत दनख्ने वा भारर महशनस भएमा
 ओठ तथा अननहार चनलो देचखएमा
 होस हराएमा
 अन्य कन नै जरटल अवस्था देचखएमा
पननश्च: घरमै आइसोलेसनमा िस्नन भएका चिरामीहरु सम्िचन्धत वडाका स्वास््यकमीको चनयचमत सम्पकु मा रहननहुन
अननरोध गदुछौ .

पोखरा महानगरपाचलका स्वास््य महाशाखा

