संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

न्यू ह्याम्पशायर कोनिि-19
रोजगारदाताको यात्रा, परीक्षण र बनिष्कारसम्बन्धी मागवनिदे शि
जिर्री 11, 2021
कार्यस्थलहरूमा कोभिड 19 फैलन सक्छ र कमय चारी र व्यवसार् सञ्चालनहरूलाई गम्भीर प्रिाव पानय सक्छ। एकजना
व्यक्तिले पभन कार्यस्थलमा कोभिड 19 ल्याउन पभन सक्ने र जसबाट धेरै जना माभनसहरूलाई घरमा अलग्गै बस्नुपने बनाउन
सक्ने हुँ दा र्सले व्यवसार् सञ्चालनहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रिाव पानय सक्छ। व्यवसार् र रोजगारदाताहरूले भसफाररस
गररएको सावयजभनक स्वास्थ्य कोभिड 19 न्यू भनकरणको मागयभनदे शन कार्ायन्वर्न गरे र कार्यस्थलमा कोभिड 19 लाई रोक्न र
र्ो फैलन सुस्त बनाउन सक्छन् । कार्यस्थलमा कोभिड-19 रोक्नको लाभग व्यावसाभर्क मागयभनदे शनको एउटा मु ख्य पक्ष
िने को कमय चारीको प्रिावकारी परीक्षण र कमय चारीमा कुनै नर्ाुँ वा व्याख्या नगररएका कोभिड-19 का लक्षणहरू वा
र्ात्रासभहत अनावरणको जोक्तिम तत्वहरू िएका माभनसहरूलाई कामबाट उपर्ुि रूपमा बभहष्कार गनुय हो (साथै , NH
DPHS को सामान्य र्ात्रा मागयभनदे शन हे नुयहोस्)।

कमवचारीिरूको लानग यात्रा मागव निदे शि
संर्ुि राज्य अमेररका सभहत भवश्वका धेरै क्षे त्रहरूमा कोभिड 19 को संक्रमणका नर्ाुँ केसहरू उच्च स्तरहरूमा बभिरहे का
छन् र उि क्षे त्रहरूमा बस्ने वा र्ात्रा गरे का माभनसहरूलाई र्सको जोक्तिम अझ उच्च छ। थप संक्रामक र सहजै फैभलने
जस्ता नर्ाुँ तनावहरू पभन आइरहे का छन् । उि गन्तव्य जस्तो सुकै िएता पभन भवभिन्न प्रकारका र्ात्रा र भक्रर्ाकलापहरू
(जस्तै सावयजभनक र्ातार्ातमा र्ात्रा गने , समु द्री जहाजमा र्ात्रा गने , धेरै ठूलो समू हमा िएका माभनसहरूसुँग अन्तभक्रयर्ा गने
आभद) ले पभन व्यक्तिलाई कोभिड 19 को संक्रमणको प्रिावमा आउने जोक्तिम बिाउुँ छ। त्यसकारण कोभिड 19 को प्रिावमा
आउने जोक्तिम र त्यसपभछ कार्यस्थलमा नोिेल कोरोनािाइरस आउनलाई न्यू भनकरण गनय रोजगारदाताहरूले पभन भनम्न
कदमहरू चाल्नु पछय :







आवश्यक बाहे कका अन्तरायभरिर् तथा राभरिर् व्यापाररक र्ात्रा, भवशेष गरी ठूलो समू ह भक्रर्ाकलाप र अन्तरभक्रर्ाहरू
(जस्तै सम्मेलन, बैठकहरू) समावेश हने र्ात्रा गनय अनु मभत नभदने ।
व्यक्तिगत अन्तरायभरिर् र्ात्रालाई भनरूत्साभहत गने
न्यू इङ्गल्यान्ड िन्दा बाभहर (ME, NH, VT< MA, RI, CT) क्षेत्रहरूमा मा व्यक्तिगत घरे लू र्ात्रा गनय भनरूत्साभहत गने
सावयजभनक भिडिाडको र्ातार्ात (जस्तै बस, भवमान, रे ल, सबवे आभद) मा व्यक्तिगत र्ात्रा गनय भनरूत्साभहत गने ।
समु द्री जहाजबाट र्ात्रा गनय भनरूत्साभहत गने ।
घरभित्र रहे का र एक अकायमा नभजकको सम्पकयमा रहे का आसन्न घरे लू सम्पकयहरूमा निएका अभनक्तित व्यक्ति वा
माभनसहरूको व्यक्तिगत वा पाररवाररक िे टघाटहरूलाई भनरूत्साभहत गने ।

कमवचारीको नबमारी र जोखिमको मूल्याङ्कि


सुभवधा र व्यवसार्हरूले कमय चारीलाई काम गनय अनु मभत भदनु अभघ हरे क भदन कोभिड 19 को जोक्तिमको मूल्याङ्कन
गनय को लाभग जोक्तिमको मूल्याङ्कका भनम्न प्रश्नहरू सोध्नुपछय :
o तपाईंलाई आफूलाई नर्ाुँ लागेका कोभिड 19 का लक्षणहरू वा 100.4 भडग्री फारे नहाइट वा सोिन्दा उच्च ज्वरो
आउने िएको छ? COVID-19 लक्षणहरू र्सप्रकार छन् :
 ज्वरो आउने वा ज्वरो आउला जस्तो हने ;
 नाक, घाुँ टीमा अप्ठे रो हने , घाुँ टी दु ख्ने, िोकी लाग्ने वा श्वास फेनय कभठनाई हने ;
 मां सपेशी दु ख्ने, भचसो हने र अत्यभधक थकाइ लाग्ने जस्ता सामान्य शारीररक लक्षणहरू;
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o

o

 वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हने झाडापिाला लाग्ने जस्ता पाचन सम्बन्धी लक्षणहरू र
 व्यक्तिको स्वाद वा गन्ध थाहा पाउने रूपमा पररवतयन हने ।
पभछल्लो 10 भदनमा COVID-19 लागेको संक्रमण पुभर िएको कुनै व्यक्तिको नभजकको सम्पकयमा आउनु िएको छ?
(नोट: कोभिड 19 का भबरामीहरूलाई स्याहार गने स्वास्थ्य स्याहारका कामदारहरूले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक
उपकरण लगाउुँ दा "नाइ" िन्नुपछय भकनिने भतनीहरूलाई अनावरण िएको माभनुँ दैन)
र्द्यभप तपाईं पभहले गैर-अत्यावश्यक प्रर्ोजनहरूको लाभग 10 भदन अगाभड NH, ME, VT, MA, RI वा CT, (र्ु.एस
भित्र) सभहत िन्दा बाभहर, अन्तरायभरिर् रूपमा (र्ु.एस िन्दा बाभहर) वा समु द्री जहाजमा र्ात्रा गनुय िएको भथर्ो*

* अत्यावश्यक र्ात्राहरूमा कार्ायलर्, भवद्यालर्, व्यक्तिगत सुरक्षा, भचभकत्सा स्याहार, अन्यको स्याहार, अभििावकीर्
स्याहारको संरक्षणको लाभग, औषभध सेवन र िाद्यान्न तथा पेर् पदाथय को लाभग सामान भलन जान सानो भटि प र ग्रोसरी
पसल जाने) पदय छन् । अत्यावश्यक र्ात्रामा भवद्याथीहरूलाई भवद्यालर्हरूमा रातिर बस्न भमल्ने गरी सभहत उच्च भशक्षा
वा तर्ारीमू लक हाइ स्कूलहरूमा सम्भाभवत िावी भवद्याथीहरूको रूपमा संस्थाहरूमा आउने भवद्याथीहरू र
उहाुँ हरूका आमाबुवा वा अभििावकहरूको र्ात्रा पभन समावेश हन्छन् ।

लक्षणिरूको कारणले कमवचारीलाई िटाउिे ("आइसोले सि" सम्बन्धी मागव निदे शि)
व्यक्तिमा कोभिड 19 को कुनै पभन नर्ाुँ वा थाहा निएको लक्षणहरू िएमा (सामान्य लक्षणहरू िएता पभन) उि व्यक्तिलाई
सुभवधामा आउन भदनु हुँ दैि। लक्षणहरू दे क्तिएका व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 को परीक्षण गराउन आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार
प्रदार्कलाई सम्पकय गनय भनदे शन भदइएको हनु पछय र घरमा स्यर्म् अलग्गै बस्ने गनुय पछय ; र्समा कोभिड-19 बाट बच्नको लाभग
पभहले नै िोप लगाएका वा पभहले कोभिड-19 दे क्तिएका माभनसहरू पदय छन् । प्राथभमक स्याहार प्रदार्क निएको
माभनसहरूका लाभग वा व्यक्तिलाई परीक्षण नहने /गनय नसक्ने प्राथभमक स्याहार प्रदार्कको लाभग, व्यक्तिले NH वररपरर
रहे का परीक्षण गने स्थानहरू मध्ये एउटामा COVID-19 परीक्षण गने प्रर्ास गनुय पछय । भनम्न हुँ दा व्यक्तिलाई "आइसोले सन"
बाट र काममा फभकयन अनु मभत भदन सभकन्छ:


भनम्न सबै मानदण्ड पूरा िएका छन् :
1. सभक्रर् COVID-19 (PCR- र एक्तिजे न आधाररत परीक्षणहरू सभहत) पत्ता लगाउन उपर्ुि परीक्षणसुँग िएको
व्यक्तिलाई ने गेभटि दे क्तिर्ो।
2. उहाुँ हरू ज्वरो कम गने औषभध सेवन नगररकन कम्तीमा 24 घण्टासम्मको लाभग ज्वरोमु ि हनु हन्छ र अन्य
लक्षणहरू भनको िएका छन् ।
3. उनीहरूलाई पूवय 10 भदनमा (उदाहरण कोभिड-19 िएका माभनसहरूको नभजकको सम्पकय वा र्ात्रा गदाय
जोक्तिमका तत्त्वहरू) ने गेभटि पररक्षण िएता पभन (तल भदइएका क्वारे िाइन मागयभनदे शन र " क्वारे िाइन
आवश्यकताहरूको लाभग अपवादहरू" हे नुयहोस्) व्यक्तिलाई न्यू नतम 10 भदनको क्वारे िाइन पूरा गनय आवश्यक
पने कोभिड-19 को संक्रमणको लाभग कुनै जोक्तिम तत्व छै न।

र्ा


व्यक्तिले आइसोले सनको अभनरन्तरता (पोजेभटि पररक्षण िएका माभनसहरूमा वा पररक्षण निएका लक्षण दे क्तिएको
माभनसहरूका लाभग लागू हने ) का लाभग CDC मापदण्ड िे टेको छ। र्स मागयभनदे शनलाई माभनसहरू व्यक्तिको
लक्षणहरूको प्रगभतमा आधाररत रहे र सम्भाभवत रूपमा लामो समर्सम्म हने लक्षण प्रारम्भ िएपभछ कक्तम्तमा 10 भदनको
लाभग आइसोले ट हन्छन् िनी आवश्यक पछय ।
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ज्ञात र्ा सम्भानर्त अिार्रण ("क्वारे न्टाइि" मागव निदे शि) को कारणले गदाव कमवचारी
बनिष्कार हन्छि्
कोभिड-19 का साथ नभजकको सम्पकयमा रहे को कोभह व्यक्तिलाई ररपोटय गने व्यक्तिहरू वा र्ात्राको जोक्तिमका तत्त्वहरू
(परीक्षणका प्रश्नहरूमा माभथ उक्तल्लक्तित गररएको अनु सार) ररपोटय गने ती व्यक्तिहरूलाई तल उक्तल्लक्तित गररएको "
क्वारे िाइन आवश्यकताहरूको लाभग अपवादहरू" को लाभग उनीहरू र्ोग्य नहुँ दासम्म सुभवधाको लाभग अनु मभत भदनुहुँदैन र
उनीहरूलाई घरमा स्वर्म-क्वारे िाइन को लाभग भनदे भशत गररनु पछय ।
व्यक्तिलाई कोभिड-19 बाट संक्रभमत व्यक्तिसुँग उनीहरूको अक्तन्तम सम्पकय िएदे क्ति वा र्ात्राबाट फकेपभछ कम्तीमा 10
भदन भबभतसक्दा "क्वारे िाइन" बन्द गनय र कार्यमा भफताय जानको लाभग अनु मभत भदन सभकन्छ। प्रसारणको उच्च-जोक्तिम िएका
कमजोर जनसंख्याहरूलाई सेवा पुर्र्ाउने व्यवसार् र संस्थाहरू वा भिडिाड िइरहने सेभटङहरू (उदाहरण, दीघयकालीन
स्याहार सुभवधास्थल, जे ल/कारागारहरू, आभद) लाई आफ्नो सुभवधास्थलमा प्रसारणको जोक्तिम कम गनय र कमजोर
जनसंख्याहरूमा प्रिाव कम गनय भनवासीहरू र कमय चारीका लाभग 14 भदनको क्वारे िाइनको आवश्यकता जनाउन भसफाररस
गररन्छ। रोजगारदाताको थप कडा क्वारे िाइन नीभतहरू (उदाहरण, 14 भदनको क्वारे िाइन आवश्यकता) िएको
पररक्तस्थभतहरूमा, कमय चारीले रोजगारदाताको नीभतहरू पालना गनुय पछय ।
न्यू इङ्ल्यान्ड िन्दा बाभहर उच्च जोक्तिममा र्ात्रा गरे को िनी पभहचान गररएका माभनसहरू (माभथ परीक्षण प्रश्नहरूमा
आउटलाइन गररए अनु सार) सुँग सभक्रर् SARS-CoV-2 संक्रमण (SARS-CoV-2 नोिल कोरोना िाइरस हो, जसले COVID19 भनम्त्त्याउुँ छ) को लाभग जाुँ च गनय आफ्नो क्वारे िाइन को भदन 6-7 मा जाुँ च गरे र आफ्नो र्ात्रासुँग सम्बक्तन्धत क्वारे िाइनको
अवभध छोटो बनाउने भवकल्प हन्छ; र्ो जाुँ च सूक्ष्मतम जाुँ च हनु पछय (उदाहरण, PCR-आधाररत जाुँ च)। प्रभतजन
परीक्षणहरूलाई र्स उद्दे श्यको लाभग स्वीकार गररन्छ। र्भद पररक्षण क्वारे िाइनको 6-7 भदनमा (उदाहरण, भदन 7 पभछ
क्वारे िाइन समाप्त गनुय िन्दा अगाभड 48 घण्टाभित्र) प्राप्त गररन्छ िने, व्यक्तिलाई लक्षण दे क्तिन्छ र पररक्षण ने गेभटि हन्छ,
त्यसपभछ व्यक्तिले उनीहरूको क्वारे िाइन 7 भदनपभछ समाप्त गनय सक्छन् , तर उनीहरूले अझै कोभिट-19 को लक्षणहरूको
लाभग स्वर्म-समीक्षा गनुय पछय र आफ्नो र्ात्राको अक्तन्तम भदनपभछ पूरै 14 भदनसम्म कोभिड-19 को गम्भीरता कम गने
उपार्हरू (सामाभजक दू री, सामाभजक िे टघाट नगने, फेस मास्क लगाउने , पटक-पटक हातको सरसफाइ अभ्यास गने ,
आभद) दृितापूवयक पालना गनुय पछय । कुनै पभन नर्ाुँ कोभिड-19 को लक्षणहरू व्यक्तिलाई आइसोले ट गनय र फेरर पररक्षण िोज्न
(र्भद व्यक्तिले क्वारे िाइन बाभहर हाल रूपमा पररक्षण गरे तापभन) को लाभग प्रोम्त्ट गनुय पछय । र्ो 7 भदनको क्वारे िाइन "पररक्षण
बाभहर" भवकल्प र्ात्रासुँग सम्बक्तन्धत क्वारे िाइन (कोभिड-19 िएका व्यक्तिसुँग नभजकको सम्पकय अनावरणको उच्च जोक्तिम
िएका कारणले गदाय क्वारे िाइन निएका) को लाभग मात्र लागू गररन्छ।
COVID-19 ले भनदान िएको कोही व्यक्तिको नभजकको सम्पकयको रूपमा पभहचान गररएको व्यक्ति कम्तीमा 10 भदनको
लाभग क्वारे िाइनमा बस्नुपछय र आफैले परीक्षण गनुय पछय , तर COVID-19 को परीक्षणले "नभजकको सम्पकय" को रूपमा
पभहचान गररएको व्यक्तिलाई 10 भदनको क्वारे िाइनबाट पूवय मु ि गनय अनु मभत भदुँ दैन; परीक्षण संक्रमणको पूवय पभहचानको
उद्दे श्यको लाभग मात्र हो जसकारण सावयजभनक स्वास्थले सम्भाभवत रूपमा COVID-19 को जोक्तिममा रहे का अभतररि
माभनसलाई पभहचान गनय सम्पकय अन्वे षण प्रस्तु त गनय सक्छ। 10 भदनपभछ क्वारे िाइन समाप्त गरे का पभहचान अनावरण
िएको कुनै पभन व्यक्तिले आफूमा भदनहुँ कोभिड-19 का लक्षणहरू भनरीक्षण गनुय पछय र आफू अक्तन्तम पटक सम्पकयमा
आएको भदनपभछ पूरै 14 भदनसम्म सबै भसफाररस गररएका कोभिड-19 को गम्भीरता कम गने उपार्हरू (सामाभजक दू री,
सामाभजक िे टघाट नगने , फेस मास्क लगाउने , पटक-पटक हातको सरसफाइ अभ्यास गने , आभद) दृितापूवयक पालना
गनुय पछय । कोभिड 19-को कुनै पभन नर्ाुँ लक्षण ले व्यक्तिलाई आइसोले ट हन र फेरर परीक्षण गनय (व्यक्तिले हालै क्वारे िाइन
बाभहर परीक्षण गरे तापभन) को लाभग संकेत भदएको हनु पछय ।
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क्वारे न्टाइि आर्श्यकतािरूमा हिे अपर्ादिरू
भनम्न व्यक्तिहरू COVID-19 िएको व्यक्तिसुँग नभजकको सम्पकयपभछ वा न्यू इङ्ल्याण्ड बाभहर र्ात्रा गरे र आएपभछ
क्वारे िाइन बस्न आवश्यक छै न:
1. कोभिड-19 िोपको दोस्रो मात्रा भलएपभछ 14 भदन पुगेका व्यक्तिहरू (उदाहरण, पूरै िोप लगाएपभछ 14 भदन)।
2. PCR वा एिीजेन परीक्षणद्वारा भनदान गररएको पूवय SARS-CoV-2 सङ्क्रमण िएपभछ 90 भदनभित्र रहे का
व्यक्तिहरू (व्यक्तिलाई पभहले 90 भदनिन्दा बिीसम्म सङक्रमण िएको भथर्ो िने , त्यसपभछ उनीहरू अझैपभन
क्वारे िाइनका पात्र हन् ।
र्द्यभप, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अझैपभन भदनहुँ आफूमा कोभिड-19 का लक्षणहरू भनरीक्षण गनय , सामाभजक दू री अभ्यास गनय ,
सामाभजक र अन्य सामू भहक जमघटबाट टािा रहन, अन्य माभनसहरूको वररपरर रहुँ दा सधै ुँ फेस मास्क लगाउन र हरे क
समर् राम्रो हातको सरसफाइ अभ्यास गनय आवश्यक हन्छ। सबै सङ्क्रमण भनर्न्त्रण तथा अन्य व्यावसाभर्क कोभिड-19
कम गने सम्बन्धी मागयभनदे शन पालना गररनु पदय छ। स्वास्थ्य स्याहारका कामदारहरूका लाभग, र्समा भबरामीहरू (कोभिड-19
को शं का िएका वा पुभर िएका भबरामीहरू सभहत) लाई मू ल्याङ्कन गदाय वा उपचार गदाय सबै उपर्ुि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक
उपकरण (PPE) प्रर्ोग गनय जारी राख्ने क्रम समावेश हन्छ।
कोभिड-19 िएका कोही व्यक्तिसुँग नभजकको सम्पकयमा आएपभछ वा उच्च जोक्तिम र्ात्रा गरे पभछ क्वारे िाइन
आवश्यकताहरूका अभतररि अपवादहरू भनम्न छन् ; र्द्यभप, भनम्न अपवादहरू मानक अभ्यास हनु हुँदैन। कमय चारीहरूलाई
क्वारे िाइनको अवभधमा टािाबाटै काम गनय भदनका लाभग हरे क प्रर्ासहरू गररनु पछय । माभथको दु ई मापदण्ड पूरा नगने
माभनसहरूका लाभग, भनम्नमध्ये कुनै एक पररक्तस्थभत लागू िएमा मात्र अभतररि अपवादहरू बनाउनु पछय :
1. COVID-19 को लाभग कमय चारीको जोक्तिम तत्व र्ात्रा मात्र हो (जस्तै ., COVID-19 िएको कुनै व्यक्तिसुँग नभजकको
सम्पकयलाई पभहचान नगररएको), भतनीहरूले कुनै संकेत वा COVID-19 का लक्षणहरू र महत्वपूणय उद्दे श्यहरूका लाभग
र्ात्रा गरे को व्यक्तिलाई दे िाएका छै नन् । “अत्यावश्यक र्ात्राहरू”मा कार्ायलर्, भवद्यालर्, व्यक्तिगत सुरक्षा, भचभकत्सा
स्याहार, अन्यको स्याहार, अभििावकीर् स्याहारको संरक्षणको लाभग, औषभध सेवन र िाद्यान्न तथा पेर् पदाथय को लाभग
सामान भलन जान सानो भटि प र ग्रोसरी पसल जाने ) पदय छन् । अत्यावश्यक र्ात्रामा भवद्याथीहरूलाई भवद्यालर्हरूमा रातिर
बस्न भमल्ने गरी सभहत उच्च भशक्षा वा तर्ारीमू लक हाइ स्कूलहरूमा सम्भाभवत िावी भवद्याथीहरूको रूपमा संस्थाहरूमा
आउने भवद्याथीहरू र उहाुँ हरूका आमाबुवा वा अभििावकहरूको र्ात्रा पभन समावेश हन्छन् । व्यक्तिगत वा फुसयतका
कारणहरूले गदाय उच्च जोक्तिम िएका स्थानहरूमा र्ात्रा गरीरहे का अनावश्यक कमय चारीहरूले र्ो छूटमा भवश्वास गनय
सक्नुहन्न र व्यवसार्कहरू र कमय चारीहरूले अनावश्यक उद्दे श्यहरूका लाभग उच्च जोक्तिम िएका स्थानहरूमा र्ात्रा
गनय बाट अत्यावश्यक कमय चारीहरूलाई रोक्न वा रोकथाम गनय नीभतहरूको भवकास गनुय पछय । कमय चारीहरूलाई
"अत्यावश्यक र्ात्रा" पभछ काम गनय अनुमभत भदइएतापभन, ती कमय चारीहरूले मास्क लगाउने , अन्य कमय चारीहरू वा
ग्राहकहरूबाट कक्तम्तमा 6 भफटको दू री कार्म राख्ने , दै भनक स्वास्थ्य परीक्षणमा सहिागी हने र लक्षणहरूलाई स्वर्म् भनरीक्षण गनुय पछय ।
र्ा
2. अत्यावश्यक पूवायधार क्षे त्रमा कमय चारीलाई (थप भववरणहरू र उदाहरणहरूको लाभग र्स CISA मे मोमा पभन हे नुयहोस्) र
व्यवसार् ("अत्यावश्यक कामदार") को प्रकार्य गनय अत्यावश्यक माभनन्छ। र्भद सबै भनम्नभलक्तित मापदण्ड पूरा हन्छ िने
अत्यावश्यक कामदारहरूलाई भतनीहरूको क्वारे िाइन अवभधमा काम गने अनु मभत भदन सभकन्छ:
 कमय चारीलाई COVID-19 का कुनै पभन संकेत वा लक्षण दे क्तिएको छै न;
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

-4-

रोजगारदाता यात्रा, परीक्षण तथा
बनिष्करण मागवदशवि
जिर्री 11, 2021

संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
 कमय चारी COVID-19 को केस पुभर िएको घरार्सी सम्पकयमा हनु िएको छै न िने ;
 कमय चारीले व्यक्तिगत काम गनुय हन्न िने उहाुँ लाई व्यवसार्को प्रकार्यमा अत्यावश्यक माभनन्छ र अत्यावश्यक
व्यवसाभर्क प्रिावलाई अनु िव गररने छ िने ;
 कमय चारीले टािाबाटै अत्यावश्यक प्रकार्यहरू सञ्चालन गनय सक्नुहन्न िने ;
 त्यहाुँ कमय चारीको लाभग प्रभतस्थापन कमय चारी छै न िने ;
 कमय चारीले काममा ररपोभटय ङ गने बाहे क सबै अरू उद्दे श्यहरूको लाभग स्वर्ं-क्वारे िाइनमा रहनु हन्छ िने ;
 कमय चारीले CDC भनदे शन मा भनधायररत िए अनु सार काम गदाय मास्क लगाउने , अन्य कमयचारीहरू वा ग्राहकहरूबाट
कक्तम्तमा 6 भफटको दू री कार्म राख्ने , दै भनक स्वास्थ्य परीक्षणमा सहिागी हनु पछय ।
कमय चारीहरू क्वारे िाइनको लाभग बाभहर िएको कारण उल्ले िनीर् कमय चारीको कमी अनु िव गरररहे को महत्त्वपूणय
आधारिू त संरचना व्यवसार्को लाभग अभतररि भवकल्पले सञ्चालनहरू कार्म राख्न असमथय ता िएको बेलामा, व्यवसार्ले
भनम्न सबै लागू िएमा भदन 7 पभछ क्वारे िाइन समाप्त गनय अत्यावश्यक कमय चारीहरूको लाभग SARS-CoV-2 आणभवक
परीक्षण कार्ायन्वर्न गनय को लाभग छनोट पभन गनय सक्छ:









क्वारे िाइनको भदन 6-7 मा (उदाहरण, भदन 7 पभछ क्वारे िाइन समाप्त हनु िन्दा अगाभड 48
घण्टाभित्र) उपर्ुि श्वासप्रश्वास नमू ना सङ्कलन गररन्छ
आणभवक परीक्षण (उदाहरण, PCR-आधाररत परीक्षण) द्वारा SARS-CoV-2 कोरोना िाइरसको
लाभग नमू नाको परीक्षण गररन्छ र नभतजा ने गेभटि आउुँ छ। र्स प्रर्ोजनको लाभग एक्तिजेन परीक्षण
स्वीकार्य छै न।
व्यक्तिलाई लक्षण दे क्तिुँदैन
व्यक्तिले अक्तन्तम सम्भाभवत अनावरणपभछ पूरै 14 भदनसम्म भदनहुँ लक्षणहरूको लाभग स्वर्ं-भनरीक्षण
गनुय हन्छ
व्यक्तिले अक्तन्तम सम्भाभवत अनावरणपभछ पूरै 14 भदनसम्म सबै भसफाररस गररएका गैर-औषधीर्
हस्तक्षे पहरू (सामाभजक दू री, सामाभजक िे टघाट नगने , फेस माक्स प्रर्ोग गने , हातको सरसफाइ,
आभद)
व्यक्तिमा कोभिड-19 का लक्षणहरू भवकास हन्छ िने , उनीहरू तुरुन्तै आइसोले ट हनु पछय र पभहले
वा हालै ने गेभटि परीक्षण दे क्तिए तापभन कोभिड-19 को लाभग परीक्षण गनुय पछय

अत्यावश्यक पूवायधार व्यवसार्हरूलाई समथय न गनय अन्य स्थानहरूबाट न्यू ह्याम्सार्रमा आउनु पने भवशेष भकभसमको वा
प्राभवभधक कमय चारीलाई आगमन पूवय उहाुँ हरूको गृह राज्यमा क्वारे िाइनमा नराक्ति न्यू ह्याम्सार्र होटलहरूमा रातीमा बस्न
अनु मभत भदइन्छ। उहाुँ हरूले काम गदाय र सावयजभनक सेभटङहरूमा (उदाहरण, उहाुँ को होटल बसाइबाट पारगमन गने , बाभहर
भनकाभलएको िाना िाने , आभद) मास्क लगाउन र सामाभजक दू री राख्ने सुँग सम्बक्तन्धत माभथका अन्य मागयभनदे शनको पालना
गनुय पछय र उहाुँ हरूले काम नगदाय क्वारे िाइनमा बस्नुपछय र सावयजभनक सेभटङ्हरूबाट टािा रहनु पछय ।
स्वास्थ्यस्याहार कमय चारीहरू र रोजगारदाताहरूले CDC को स्वास्थ्यस्याहार कामदारको भवशे ष भनदे शन लाई पालना गनुयपछय र
काममा फकयने सम्बन्धी मापदण्ड र दीघयकालीन स्याहार सुभवधास्थलहरूमा संकटकालीन कमय चारी व्यवस्थापन र अन्य स्वास्थ्य
स्याहार सेभटङहरूमा NH DPHS को मागयदशय नको सन्दिय भलनु पछय , जु न संकटकालीन कमय चारी व्यवस्थापन स्तरहरू
सम्बोधन गनय अन्य स्वास्थ्य स्याहार सेभटङहरूमा लागू गनय सभकन्छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
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आइसोले सि तथा क्वारे न्टाइि सारांश
कमव चारीको
लक्षण/जाुँ चको
खथथनत

पनछल्लो 14
नदिमा कोनिि
19 िएका
कोिी
व्यखिसुँग घरे लु
सम्पकव (उच्च
जोखिम)

पनछल्लो 14
नदिमा कोनिि
19 िएका
कोिी
व्यखिसुँग गैरघरे लु िनजकको
सम्पकव

समु द्री यात्राबाट अन्तरावनरिय रूपमा यात्रा गरे को र्ा
घरे लू रूपमा न्यू इङ्गल्यान्डबानिर यात्रा गरे को

न्यू
इङ्गल्यान्डनित्र
यात्रा गरे को र्ा
यात्रा िगरे को

अलग्गै बसे को र तु रुन्तै जाुँ च गराएको

अलग्गै बसे को र
तु रुन्तै जाुँ च
गराएको

COVID-19 को
ियाुँ र्ा अस्पर
लक्षण

अनावरणको
अक्तन्तम
भदनबाट 10
भदनको लाभग
स्वर्मक्वारे िाइन

ने गेभटि िएमा
“क्वारे िाइन
आवश्यकताका
अपवादहरू”
हे नुयहोस्

अलग्गै बसे को र
तु रुन्तै जाुँ च
गराएको
नेगेभटि आएमा

पभछल्लो
अनावरणपश्चात
10 भदनसम्म
स्वर्म् अलग्गै
बसे को
“क्वारे िाइन
आवश्यकताका
अपवादहरू”
हे नुयहोस्

नेगेभटि िएमा, व्यक्ति कम्तीमा 24 घण्टासम्म ज्वरो
नआउुँ दा (ज्वरो कम गने औषभधहरूको प्रर्ोग भबना
ज्वरो भनको हने) र अन्य लक्षणहरूमा सु धार आएपभछ र
भनम्न तीन मापदण्डमध्ये कुनै एक लागू िएपभछ सामान्य
भक्रर्ाकलापहरूमा फकयन सक्नु हन्छ:
1. व्यक्तिलाई कोभिड-19 बाट बचाउनको लाभग
पूणयरूपमा िोप लगाइएको छ (कोभिड-19
िोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरे पभछ कम्तीमा
14 भदन भबभतसकेको) वा व्यक्तिमा 90 भदन
अभघ सभक्रर् कोभिड-19 को परीक्षणमा
पभहले नै पोजेभटि दे क्तिएको छ।
2. व्यक्ति र्ात्रा गरे को अक्तन्तम भदनबाट 10
भदनको लाभग स्वर्ं -क्वारे िाइन पूरा गनुयहन्छ
3. र्ात्रा "अत्यावश्यक र्ात्रा" भथर्ो
4. व्यक्तिले क्वारे िाइनको भदन 6-7 मा नेगेभटि
SARS-CoV-2 जाुँ चसुँ ग भदन 7 पभछ
क्वारे िाइन समाप्त गनुयहन्छ (सभक्रर् सं क्रमण
पत्ता लगाउनको लाभग PCR जाुँ जस्ता
सू क्ष्मतम जाुँ च हनुपछय )
(नोट: व्यक्तिलाई लक्षणहरूको कारणले गदाय
क्वारे िाइनको भदन 6-7 अभघ जाुँ च गररएको
भथर्ो, त्यसपभछ भदन 6-7 मा दोस्रो जाुँ च
अझै पभन क्वारे िाइन समाप्त हनु िन्दा 7
भदनपभछ आवश्यक हन्छ।)

अलग्गै बसे को र
तु रुन्तै जाुँ च
गराएको
नेगेभटि िएमा,
व्यक्तिलाई
कम्तीमा 24
घण्टासम्म ज्वरो
नआउुँ दा (ज्वरो
कम गने
औषभधहरूको
प्रर्ोग भबना ज्वरो
भनको हने) र अन्य
लक्षणहरूमा
सु धार आएपभछ
उहाुँ सामान्य
भक्रर्ाकलापहरूमा
फकयन सक्नुहन्छ

र्ात्रीलाई अत्यावश्यक महत्त्वपूणय आधारिू त सं रचना
कमयचारीको रूपमा भनभदय र गररर्ो िने, त्यसपभछ
व्यक्तिलाई कम्तीमा 24 घण्टासम्म ज्वरो नआउुँ दा
(ज्वरो कम गने औषभधहरूको प्रर्ोग भबना ज्वरो भनको
हने) र अन्य लक्षणहरूमा सु धार आउुँ दा उहाुँ काममा
फकयन सक्नुहन्छ, तर उहाुँ हरू क्वारे िाइन मागय भनदे शन
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पालना गरे र गै र-कार्य सुँग सम्बक्तन्धत अन्य सबै
प्रर्ोजनहरूको लाभग क्वारे िाइन हनुपछय ।

कमव चारीको
लक्षण/जाुँ चको
खथथनत

लक्षण
िदे खिएको

कोनिि 19 को
पोजेनटि
परीक्षण

पनछल्लो 14
नदिमा कोनिि
19 िएका कोिी
व्यखिसुँग घरे लु
सम्पकव (उच्च
जोखिम)

पनछल्लो 14
नदिमा कोनिि
19 िएका कोिी
व्यखिसुँग गैरघरे लु िनजकको
सम्पकव

पभछल्लो
अनावरणपश्चात
10 भदनसम्म

पभछल्लो
अनावरणपश्चात
10 भदनसम्म

स्वर्म् अलग्गै
बसे को

स्वर्म् अलग्गै
बसे को

परीक्षण
गराउनुहोस्

परीक्षण
गराउनुहोस्

“क्वारे िाइन
आवश्यकताका

“क्वारे िाइन
आवश्यकताका

अपवादहरू”

अपवादहरू”

हे नुयहोस्

हे नुयहोस्

स्वर्म् अलग्गै
बस्ने

स्वर्म् अलग्गै
बस्ने

समु द्री यात्राबाट अन्तरावनरिय रूपमा यात्रा गरे को र्ा
घरे लू रूपमा न्यू इङ्गल्यान्डबानिर यात्रा गरे को

न्यू
इङ्गल्यान्डनित्र
यात्रा गरे को र्ा
यात्रा िगरे को

पभछल्लो र्ात्रापभछ (“अत्यावश्यक र्ात्रा” बाहे क”
व्यक्तिलाई पूणयरूपमा िोप लगाइएको छ र
कोभिड-19 िोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरे पभछ
कम्तीमा 14 भदन भबभतसकेको छ वा व्यक्तिमा 90
भदनअभघ सभक्रर् कोभिड-19 को परीक्षणमा पभहले
नै पोजे भटि दे क्तिएको छ) 10 भदनसम्म स्वर्म्
अलग्गै बसे को।
व्यक्तिलाई क्वारे िाइन बसे को 6-7 भदनमा नेगेभटि
SARS-CoV-2 जाुँ चसुँ ग भदन 7 पभछ क्वारे िाइन समाप्त
गने भवकल्प हन्छ
(भपभसआरमा आधाररत परीक्षण जस्ता सभक्रर् सं क्रमण
परीक्षण गनय मोलेक्युलर परीक्षण गररनुपछय )।

कुनै प्रभतबन्ध छै न

र्भद र्ात्रीलाई अत्यावश्यक सं रचनाको कमयचारी िनी
भनर्ु ि गररएको छ िने, उि व्यक्ति माभथ उक्तल्लक्तित
अनुसार काममा फकयन सक्नेछन् तर क्वारे िाइनका
मागय भनदे शनको पालना गदै अन्य सबै कार्य सुँग
सम्बक्तन्धत निएका व्यक्तिबाट अलग्गै रहनुपछय ।

स्वर्म् अलग्गै बस्ने

स्वर्म् अलग्गै
बस्ने

अत्यावश्यक र्ात्रा: अत्यावश्यक र्ात्राहरूमा कार्ायलर्, भवद्यालर्, व्यक्तिगत सुरक्षा, भचभकत्सा स्याहार, अन्यको स्याहार, अभििावकीर् स्याहारको
संरक्षणको लाभग, औषभध सेवन र िाद्यान्न तथा पेर् पदाथयको लाभग सामान भलन जान सानो भटि प र ग्रोसरी पसल जाने) पदय छन् । अत्यावश्यक र्ात्रामा
भवद्याथीहरूलाई भवद्यालर्हरूमा रातिर बस्न भमल्ने गरी सभहत उच्च भशक्षा वा तर्ारीमूलक हाइ स्कूलहरूमा सम्भाभवत िावी भवद्याथीहरूको रूपमा
संस्थाहरूमा आउने भवद्याथीहरू र उहाुँहरूका आमाबुवा वा अभििावकहरूको र्ात्रा पभन समावेश हन्छन् । व्यक्तिगत वा भवश्रामको लाभग उच्चा
जोक्तिमका क्षेत्रहरूमा र्ात्रा गरे का गैर अत्यावश्यक कमयचारीहरू र्ो छु टमा पनय सक्नेछैनन् ।
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स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

-7-

रोजगारदाता यात्रा, परीक्षण तथा
बनिष्करण मागवदशवि
जिर्री 11, 2021

संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

आइसोलेसि र क्वारे न्टाइिको बीचमा के निन्नता छ?
भबरामी िएका वा कोभिड 19 िएर नोिेल कोरोनािाइरसबाट संक्रभमत माभनसहरूलाई आइसोले सनमा बस्न आवश्यक छ; र
क्वारे िाइन िने सम्भाभवत रूपमा प्रिावमा आएका र संक्रभमत हने जोक्तिममा िएका माभनसहरूलाई आवश्यक पछय । र्ी
दु वैको अथय व्यक्ति अन्य माभनसहरू िन्दा टािा घरमा बस्नु पछय तर दु वैका लाभग आवश्यक पने समर् िने फरक छ।
भिन्नताहरूको र्ो संभक्षप्त भववरण अनलाइनमा हे नुयहोस्।
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