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सं�ामक रोग िनय�ण �ूरो 
 

 
5 चरणह�:  

तपाईकंो कम�चारीलाई  
COVID-19 परी%ण पोजेिटभ दे+खँदा 

 

एनएच सेफर एट होम यूिनभस�ल गाइडलाइ� मा COVID-19 को कुनै पिन नयाँ वा अ'( ल)णह+ भएका, COVID-19 िनदान भएका , COVID-19 पुि0 
भएका कुनै पिन 2+3सँग निजकका स4क�  आएको पिहचान ग6रएका वा काय�-थल वा ि/याकलाप )े0दे2ख या0ा जो2खमको स5क� मा आएका सबै 
कम�चारी वा 9यंसेवकह+लाई रोजगारदाताह+/सं-थाह+ले िनषेध गन� आव@क पछ� । . यो कागजातमा "रोजगारदाता" ले "सं-थाह+" र "कम�चारी" ले 
"9यंसेवकह+" समावेश गछ� न्। 

कम�चारीको उनीह�का रोजगारदातासँग साझा ग6रएका 9ा: जानकारी गो; रा+खनुपछ� । 

 

 
 

कम�चारीह+ले आफूलाई COVID-19 पोजेिटभ दे2खएको छ वा COVID-19 का ल)णह+ दे2खएका छन् भने आGनो रोजगारदातालाई सूिचत गनु�पछ� । 

रोजगारदाताह+सँग कम�चारीह+ आफूले िबरामी महसुस गरेको वा COVID-19 पोजेिटभ दे2खएको बेलमा Hरपोट� गनI िनिद�( J2K Lनुपछ� । 

समेिटएका Jवसाय वा सं-थाह+का कम�चारीह+लाई िबरामी िबदा वा िवMाHरत पHरवार र 9यं-NारेOाइन बP वा COVID-19 ल)णह+का िचिकQा 
िनदान खोRको लािग िचिकQा िबदामा भुKान गHरने संघीय पHरवारह+को पिहलो कोरोनाभाइरस सTUी Vिति/या ऐनको Vावधान बारे सXझाउनुपछ� । 

 
 

 
रोजगारदाताह+सँग COVID-19 भएका कम�चारीह+सँग काम गरेको बेलामा सं/िमत भएका काय�-थलका स5क� ह+लाई [ुत +पमा पिहचान गनI 
Vोटोकल समावेश Lने योजना Lनुपछ� । काय� तािलकाह+ समी)ा गनु�होस्; कम�चारीलाई कारमा आउने-जाने, काय� ि/याकलापह+ र िव]ामह+ बारे 
अ^वा�ता� िलनुहोस्; र सुपरभाइजरह+सँग जाँच गनु�होस्। 

COVID-19 का ल)णह+ दे2खएका कम�चारीह+सँग दुई िदनअिघ वा COVID-19 भएका कम�चारीह+लाई ल)णह+ नदे2खएपिन उनीह+लाई 
पोजेिटभ भएको दुई िदनअिघदे2ख 10 िमनेटस?को लािग 6 िफटिभB भएका कुनै पिन कम�चारीह+ले सूिचत गनु�होस्। 

यो काय�-थलमा भाइरस फैलनबाट रो_ म`त गन�को लािग स5क�  टa ेिसङ [ुत +पमा पूरा गनI रोजगारदाताह+को िहतमा Lcछ। 

निजकका स4क� ह� COVID-19 भएको 2+3सँग पिछCो पटक स4क� मा आएपिछ 10 िदनस?को लािग 9यं DारेEाइन बHुपछ� ।  

निजकका सबै स5क� ह+ले कुनै पिन ल)ण नभएपिन COVID-19 परी%ण गनु�पछ� ।  

तपाईं COVID-19 भएको J2Kसँग पिछdो पटक स5क� मा आएको 5 – 7 िदनपिछ परी)ण गराउनुहोस्। सि/य सं/मण भएको पhा लगाउने यो 
परी)ण गनु�पछ�  – Vाथिमकताका साथ नाकको 9ाब PCR आधाHरत परी)णमा परी)ण गHरcछ। निजकका स5क� ह+को +पमा पिहचान गHरएका 
कम�चारीह+ले NारेOाइन "बािहर परी)ण गन�" स_ुLk।  

परी)णका िवकlह+ www.nh.gov/covid19/ मा सूचीबv गHरएका छन् 

 

 
 

 
COVID-19 भएका कम�चारीह+ घर र 9यं-आइसोलेसनमा बPुपछ� ।  

कम�चारीह+ 9ाw xाहार Vदायकह+सँगको परामश�मा गृह आइसोलेसन रो_े मापदz पूरा नगरेस{ काममा फिक� नु Lँदैन। 

कम�चार�ले आ�नो रोजगारदातालाई सू�चत गराउनुपछ�  

निजकका स�पक� ह�को प�हचान 

COVID-19 भएका मा!नसह�का ला�ग आइसोलेसन 
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निजकको स5क� को +पमा पिहचान गHरएका कम�चारीह+ घरमा र 9यं-NारेOाइनमा बPुपछ� । 

NारेOाइनको अविधमा कम�चारीलाई COVID-19 का ल)णह+ नदे2खएस{, उहाँह+ COVID-19 भएको J2Kसँग पिछdो पटक स5क� मा 
आएको िमितदे2ख 10 िदनपिछ NारेOाइनमा बP रो_ स_ुLcछ। 

 

COVID-19 भएका कम�चारीह+ िन} अव-थामा काममा फक� न स_ुLcछ: 

• पिहलो पटक ल)णह+ देखा परेको क�ीमा 10 िदनपिछ र
• �रो कम गनI औषिधह+को Vयोग नगरीकन �रो िनको भएको र अ� ल)णह+मा सुधार आएको क�ीमा 24 घ�ापिछ

कम�चारीलाई ल)णह+ नभएको तर COVID-19 िनदान परी)ण पोजेिटभ दे2खएमा, ितनीह+ िन} अव-थमा काममा फिक� न स�छन्: 

• COVID-19 िनदान परी)ण पोजेिटभ भएको 10 िदनपिछ।

काय�-थलमा COVID-19 को सं/मण वा पुन: सं/मण रो_को लािग NH COVID-19 रोजगारदाता या0ा, परी)ण र िन�ासन माग�िनदIशन पालना गन� 
जारी राखेमा। 

थप जानकारीको लािग वा तपाईंलाई आGनो Jवसाय वा सं-थाह+मा 3 वा सोभKा धेरै 
COVID-19 मािमलाह�को सMािवत Nकोप भएको जOो लागेमा, NH 9ाw तथा 

मानव सेवा िवभागलाई 
603-271-4496 मा फोन गनु�होस्।

निजकका स�पक� ह�को #वारे%टाइन

काममा फक� नुहोस ्

https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-ne.pdf

