संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
चरण 1a को लानग NH COVID-19 खोप नर्नियोजिका मागवदशविहरू
फेब्रुअरी 5, 2021
(रातोमा भएका परिवर्तनहरू)
NH ले जोखिम अवस्थामा भएका मानिसहरूलाई उत्पादकहरूबाट िोपहरूको प्रारखिक नहस्सा नदिे लनित गदै , िोप रोलआउटमा
चरणबद्ध पहुँ च नलुँदै छ। यी जोखिम अवस्थामा भएका मानिसहरूले चरण 1a को अवनिमा िोप पाउिेछि्। अिुवती चरणहरू छु ट्टै कागजात,
NH COVID-19 िोप योजिा मा उल्ले ि गररएका छि्। यो कागजातको उद्दे श्य भिेको चरण 1a मानिसहरूसम्बन्धी निणण य नलिे कुरामा
सहायता गिुण हो। पनछका चरणहरूसम्बन्धी मागण दर्णि उपलब्ध भए अिुसार िुलासा गररिेछ। िोपको प्रभावकाररता र सु रिा डाटा निरन्तर
रूपमा दे खिरहे को र रानरिय मागणदर्णि नवकनसत भएको हिाले यो कागजात गनतर्ील छ र पररवतण ि गिण सनकन्छ। यो कागजातले निम्न उपलब्ध
गराउुँ छ:
 चरण 1a नभत्र तीिजिा मानिसहरूको सं निप्त नववरण
 न्यू ह्याम्पर्ायरको चरण 1a नवनियोजि योजिामा मानिसहरूको नवस्तृ त नववरण
 सीनमत डोजको उपलब्धताको अवस्थामा िोप नवनियोजिमा समावे र् भएका रोजगारदाता र अन्य मानिसहरूका नसद्धान्तहरू
चरण 1a: सीनमत िोजहरू उपलब्ध छि्, "जम्प स्टार्व चरण"
न्यू ह्याम्पर्ायर सावण जनिक स्वास्थ्य से वा नवभाग (DPHS) ले चरण 1a अन्तगण त निम्न समूहहरू समावे र् गछण : 1) अत्यानिक र मध्यम जोखिमका
समूहहरूमा भएका जोखिममा भएका स्वास्थ्य कमणचारीहरू; 2) आवासीय स्याहार से नटङहरूमा वृ द्ध वयस्कहरू; र 3) पनहलो उत्तरदायी
व्यखिहरू। निम्न ग्रानिक तलका समूहहरूको अनतररि नववरण भएका NH िोप नवनियोजिको चरण 1a को सं निप्त नववरण हो:
जोखखममा िएका स्वास्थ्य
कामदारहरू
अत्यानिक जोखखम: प्रत्यि नबरामी
स्याहार उपलब्ध गराउिे र र्ारीररक
तरल पदाथण वा एरोसोलहरूमा
अिवरणको जोखिम भएका
कमणचारीलाई सहायता नदिे फ्रन्ट लाइि
खिनिकल कमणचारी।

आर्ासीय स्याहार सेनर्ङहरूमा
िएका र्ृद्ध र्यस्कहरू
दीर्णकालीि स्याहार सु नविाहरू
(LTCF), दि िनसण ङ (SNF) र सहायता
प्रदाि गररएको बसोबासका सु नविाहरू
(ALF) का निवासीहरू।

पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू

आगलागी र EMS: सबै निजी,
सावण जनिक र स्वयं सेवी आगलागी तथा
आकखिक नचनकत्सकीय से वाहरू
(EMS) का कमणचारी।
कािू ि प्रर्तव ि: NH मा भएका सबै
प्रमानणत वा र्पथबद्ध कािूि प्रवतण िका
अनिकारीहरू, पूरै वा आं नर्क समय
काम गिे कमणचारी।* सं र्ीय
नवनियोजिद्वारा िसमेनटएको सं र्ीय
कािूि प्रवतण ि समावे र् हन्छ।

मध्यम जोखखम: अप्रत्यि वा सीनमत
नबरामी सम्पकण भएका कमणचारी।

COVID-19 उत्तरदायी व्यखिहरू:
COVID-19 परीिण गिे प्रयोगर्ाला
कमणचारी र िमूिा सङ्कलि गिे
कमणचारी सनहत सिानवत नबरामी वा
SARS-CoV-2 भाइरससुँ ग सम्पकण
भएको NH COVID को प्रनतनिया
भएका कमणचारी।

*पनछको चरणमा समावेर् गररएका सुिारात्मक सुनविाहरूमा काम गिे अनिकारीहरूलाई समावेर् गदै ि।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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चरण 1a नित्र िएका मानिसहरूको नर्र्रण
I. जोखखममा िएका स्वास्थ्य कामदारहरू
न्यू ह्याम्पर्ायर DHHS मा निम्न जोखिममा भएका स्वास्थ्य कामदारहरूको िोप नवनियोजिको रणिीनतको चरण 1a समावे र् हन्छि्:
(1) SARS-CoV-2 प्रसारणको जोखिम उच्च भएका अवस्थाहरूमा काम गिे, वा
(2) मृत्युदर र गिीर अस्वस्थताको उच्च जोखिममा भएका नबरामीहरूमा सं िमण प्रसारण हिे उच्च जोखिममा हिे।
रानरिय नवज्ञाि, इखन्जनियररङ र औषनि एकेडे मीहरू (NASEM) सुँ ग अिुकूल रहे र, NH ले जोखिममा भएका स्वास्थ्य कामदारहरूलाई निम्न
सनहत नर्निन्न सेनर्ङहरूमा नबरामीहरूको स्यहार गिे खिनिनसयि र अन्य कामदारहरू भएका सशुल्क र्ा िुिाि िगररिे स्वास्थ्य
कामदारहरूको रूपमा व्यख्या गछण : तीव्र, पुिसुण िार तथा मिोरोग अस्पतालहरू; एम्बु लेटरी तथा अत्यावश्यक स्याहार खिनिकहरू;
डायलाइनसस केन्द्रहरू; रि, अङ्ग र तन्तु दािका सु नविास्थलहरू; िनसण ङ होम; र अन्य से नटङहरू (तानलका 1 हे िुणहोस् )। यस समूहमा
पारम्पररक स्वास्थ्य स्याहार भूनमकाहरू समावे र् हिेछि् तर खिनिकल स्याहार प्रनियाहरू गिण सिम बिाउिे औपचाररक नवर्ेषीकृत
नचनकत्सा परीिण प्राप्त गरे का अन्य मानिसहरू पनि समावे र् हि सक्छि्। उदाहरणको लानग, नवद्यालय पारा-पेर्ेवरहरूले यस्तो नवर्ेषीकृत
परीिण प्राप्त गरे को बाहे कका अन्य अवस्थामा उिीहरूलाई नियनमत रूपमा यस स्वास्थ्य कामदारहरूको पररभाषामा समावे र् गररुँ दै ि।
व्यखिले खिनिकल नडग्री प्राप्त गरे को हिुपदै ि तर COVID-19 िोप नवतरण गिे वा प्रबन्ध नमलाउिे औषनि नबिेता; प्लाज्मा तथा रगत दाि
कामदार; जिस्वास्थ्य िसण ; COVID-19 प्रयोगर्ाला कामदार र मोनटण नसयि, नियाकमण गृ ह कामदार र अन्य मृत्यु स्याहार पेर्ेवरहरू जस्ता
मानिसहरू सनहत आफ्िो कामको अवनिमा नबरामीहरूसुँ ग उनचत रूपमा सम्पकण रनहरहि अपेनित गररन्छ।
तानलका 1: चरण 1a स्वास्थ्य कामदारहरूले काम गिे सेनर्ङहरू
सेनर्ङ
िूनमकाहरू1

तीव्र, पुिसुव िार र मिोरोग अस्पतालहरू

बह

िनसवङ होम, सहायता प्रदाि गररएको बसोबासका
सुनर्िाहरू

बह

एम्बुलेर्री स्याहार सेनर्ङहरू
एम्बु लेटरी तथा अत्यावश्यक स्याहार खिनिकहरू

बह

डायलाइनसस केन्द्रहरू; रि, अङ्ग र तन्तु दािका
सु नविास्थलहरू

बह

अन्य सेनर्ङहरू
K-12 नवद्यालयहरू

नवद्यालय िसण

गृ ह स्वास्थ्य स्याहार

गृ ह स्वास्थ्य सहायता, व्यखिगत स्याहार सहायता, पेर्ागत थेरानपस्ट

अन्त्येनर से वाहरू

र्वलेपक, मोनटण नसयि, अन्त्येनर निदे र्क, व्यवस्थापक

िुद्रा पसलहरू

औषनि नविेता, औषिालय प्रानवनिक

सु िार सु नविाहरू

नचनकत्सक, िसण

राज्यको COVID-19 आश्रय

कमणचारी, यातायात प्रदायक

निको हुँ दै गरे का व्यखिहरूका लानग सामूनहक र्रहरू
जसमा COVID-19 का केसहरूलाई आश्रय नदइन्छ

िसण , अन्य नचनकत्सा कमणचारी

कमोरनबनडटीको उच्च जोखिम भएका व्यखिहरूको लानग
सामूनहक र्रहरू

िसण , अन्य नचनकत्सा कमणचारी

यो यी सेनटङहरूमा चरण 1a िोपको लानग भूनमकाहरूको पूणण सूची होइि। जानगर प्रकायणले चरण 1a जोखिममा भएका स्वास्थ्य कामदारहरूको रूपमा
योग्य हिे व्यखिहरू नििाणरण गिे छ।
1

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
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िोपहरूको प्रारखिक आपूनतण गिीर रूपमा सीनमत हिे पूवाणिुमि अवस्थामा, DPHS ले जोखिममा भएका स्वास्थ्य कामदारहरूलाई
अत्यानिक, मध्यम र न्यू ितम जोखिमको तीिवटा उप-वगण मा थप समूह बिाएको छ। चरण 1a मा अत्यानिक र मध्यम वगण हरू मात्र समावे र्
हन्छि्:
i. अत्यानिक जोखखम –चरण 1a मा निम्न समावे र् हन्छि्: नबरामीलाई प्रत्यि स्याहार उपलब्ध गराउिे र र्ारीररक तरल पदाथण वा
एरोसोलहरूमा अिवरणको जोखिम भएका कमणचारीलाई सहायता गिे फ्रन्ट लाइि खिनिकल कमणचारी (उदाहरण, ED, ICU,
आकखिक स्याहार, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी थेरानपस्ट, पेर्ागत औषनि, COVID-19 परीिण गिे कमणचारी, वातावरणीय से वा
कमणचारी, सु रिा, आनद)
ii. मध्यम जोखखम –चरण 1a मा निम्न समावे र् हन्छि्: नबरामीसुँ ग अप्रत्यि वा सीनमत सम्पकण भएका कमणचारी (उदाहरण,
PT/OT, िाद्यान्न डे नलभरी कमणचारी, िजी, अि-यु निट िकण, COVID-19 प्रनवनर खििर, प्रत्यि नचनकत्सा दोभाषेहरू, नबरामी
दताण, अस्पताल पानकणङ भ्यालेट, िोप लगाउिे कामदारहरू, आनद)
iii. न्यू ितम जोखखम – चरण 1a मा निम्न समावे र् हन्छि्: कुिै अपेनित तानलकामा नबरामीसुँ ग सम्पकण िभएका प्रर्ासनिक वा
अन्य कमणचारी (उदाहरण, नचनकत्सा रे कडण , अस्पताल प्रर्ासि, नबनलङ, िािा डे नलभर िगिे भान्सा कमणचारी, गै र -COVID-19
प्रयोगर्ाला, आनद)। यी कामदारहरू स्वास्थ्यको आिारभू त संरचिा व्यवखस्थत गिण महत्त्वपूणण छि्। यी कामदारहरूलाई चरण 1a
पूरा हिासाथ सिव भएसम्म नछटो िोप लगाइिेछ।
तलको तानलका 2 ले अस्पताल वा एम्बु लेटरी स्याहार से नटङहरू नभत्रका पेर्ाहरूका वगण हरूलाई दे िाउुँ छ जसले नवर्े ष पेर्ाहरू र
उिीहरूको जोखिम स्तरका उदाहरणहरूसनहत जोखिममा रहे को स्वास्थ्य कामदारको पररभाषालाई सिानवत रूपमा पूरा गछण । जोखिममा
रहे को स्वास्थ्य कामदारलाई वगीकरण गिे यो अनतररि तररकाको कारण भिेको सामान्य मािव संसािि स्रोतहरूका वगीकरणहरूसुँ ग
इन्टरिेसलाई सहज बिाउिे हो। यी से नटङहरूको प्रत्येक समूह नभत्र पेर्ाहरूको पूणण सू ची पररनर्र A मा उपलब्ध हन्छ। जोखिम
नवभाजिलाई मागण दर्णिको रूपमा समावे र् गररएको छ तर सन्दभण र कायण से नटङमा आनश्रत छि् (उदाहरण, नवनर्र रूपमा टाढाबाट काम
गिे नचनकत्सकहरूलाई "एकदमै न्यूि जोखिममा" भएको नवचार गिुणपछण )। जोखिममा रहे का स्वास्थ्य कामदारहरूलाई िोप लगाउिे
निणण यहरू नलि थप सहायताको लानग, पररनर्र B नवचार गिुणहोस् ।

तानलका 2: व्यार्सानयक र्गव, उदाहरण र जोखखम स्तरहरू
र्गव

उदाहरणका पेशाहरू

सु झाव
गररएको
जोखिम स्तर
अनिकां र्

खिनिकल फ्रन्टलाइि कामदारहरू

नचनकत्सक, पररचाररका, नचनकत्सकको सहायता, गृ ह स्याहार कामदार

गैर-खिनिकल फ्रन्टलाइि कामदारहरू

COVID-19 प्रयोगर्ालामा काम गिे व्यखि, सु रिा गाडण हरू, भवि
सरसिाई गिे कामदारहरू

अनिकां र्

अन्य खिनिकल

पेर्ागत थेरानपस्ट, मिोवै ज्ञानिक, निदािात्मक प्रानवनिज्ञ, सामानजक
कामदारहरू

मध्यम

खािा/खु द्रा

िाद्य डे लीभरर कमणचारी, िुद्रा िामाणनसस्टहरू

मध्यम

खािा/खु द्रा

कुक, कोषाध्यि, िािा तयार गिे कामदार, भाुँ डा िु िे कामदारहरू

सबै भन्दा कम

अन्य गैर-खिनिकल

ममणत-सिार कामदार, जैनवक वैज्ञानिक, प्रेषकहरू

सबै भन्दा कम

प्रशासनिक, ले खा सम्बन्धी र नर्नत्तय
सेर्ाहरू

मािव सं सािि व्यवस्थापक, नबनलङ जाुँ च, बजे ट नवश्लेषक

सबै भन्दा कम

नबरामीसुँ ग प्रत्यि सम्पकण भएका ती
व्यखिहरू
नबरामीसुँ ग प्रत्यि सम्पकण भएका ती
व्यखिहरू

नबरामीसुँ ग केही प्रत्यि नबरामी सम्पकण
भएको ती व्यखि
नबरामीसुँ ग केही प्रत्यि नबरामी सम्पकण
भएको ती व्यखि
नबरामीसुँ ग सम्पकण िभएका ती व्यखिहरू
नबरामीसुँ ग सम्पकण िभएका ती व्यखिहरू

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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नबरामीसुँ ग सम्पकण िभएका ती व्यखिहरू
कम्प्युनर्ङ/IT

नबरामीसुँ ग सम्पकण िभएका ती व्यखिहरू

कम्पयू टर समथणि नवर्ेषज्ञ, डाटाबे स प्रर्ासक, डाटा प्रनवनर कामदार

सबै भन्दा कम

II. निर्ासीय स्याहार सेनर्ङहरूमा र्ृद्ध र्यस्कहरू
NH को वयस्क निवासीय स्याहार से नटङहरूमा COVID-19 को असङ्गत प्रभावको कारण NH मा चरण 1a का निवासीय से नटङहरूका
वृ द्ध वयस्कहरू समावे र् हन्छि्। यो जिसङ्ख्यामा दु ईवटा उप-समूहहरू समावे र् हन्छि् :
1) दीर्णकालीि स्याहार सु नविा (LTCF) र कुर्ल िनसण ङ सु नविा (SNF) का निवासीहरू
2) सहायता प्रदाि गररएको सुनविा (ALF) निवासीहरू
यी से नटङहरूको कमणचारीलाई मानथको जोखिममा रहे का कामदारहरू मानिन्छ र चरण 1a मा िोप पनि प्राप्त गिुणहिेछ। LTCF को रूपमा
समाि िे त्रहरूमा बस्ने ती व्यखिहरूसनहत स्वतन्त्र जीवियापिका सु नविाहरूमा बस्ने वृ द्ध वयस्कहरूलाई उिीहरूको निवास गै र -एकीकृत
भएको र NH मा असङ्गत प्रभाव िपारे को कारण 1a पनछ िोप लगाइिेछ।
III. पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू
पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरूलाई निम्नािुसार पररभानषत गररन्छ:

अनि र आपतकालीि नचनकत्सा सेर्ाहरू (EMS): सबै निजी, सावण जनिक र स्वयं सेवी अनि र EMS कमणचारी जसको जानगर
प्रकायण ले उिीहरूलाई COVID-19 को अिावरणको उच्च जोखिममा राख्दछ

कािू ि प्रर्तव ि: पूणणकालीि वा आं नर्क समय काम गिे भएतापनि NH का सबै प्रमानणत वा र्पथ नलइएका कािूि प्रवतण ि
अनिकारीहरू जसको जानगर प्रकायण मा बारम्बार सावण जनिक सम्पकण समावे र् हन्छ। यसमा NH मा काम गिे सं र्ीय कािूि प्रवतण ि
कमणचारी समावे र् हन्छ जसलाई सं र्ीय कायण िमहरूबाट िोप लगाइिेछैि। यसमा सु िारात्मक सु नविाहरूमा काम गिे अनिकारीहरू
समावे र् हुँ दैिि् जु ि पनछको चरणमा समावे र् गररएको हो। यसले गै र-खिनिकल स्थािहरू (उदाहरण, िुद्रा व्यापार सु नविास्थल,
र्ैनि सं स्थाहरू) मा सु रिा कमणचारी समेट्दैि।
िोपहरूको प्रारखिक आपूनतण हरू गिीर मात्रामा सीनमत गररिे पूवाणिुमाि अवस्थामा, DPHS ले जोखिममा रहे का पनहलो उत्तरदायी
व्यखिहरूलाई तीि उप-वगण हरू, अत्यानिक, मध्यम र न्यूितम जोखिममा थप वगीकृत गरे को छ। चरण 1a मा अत्यानिक र मध्यम वगण हरू
मात्र समावे र् हन्छि्:

I.
II.

III.

अत्यानिक जोखखम – चरण 1a मा समार्ेश िएका पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू ती हुि्, जसलाई उिीहरूको पेशागत
िूनमकाको कारणले नबरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पकवमा रहिे अपेनक्षत गररन्छ।
मध्यम जोखखम – चरण 1a मा समार्ेश िएका पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू ती हुि्, जसलाई उिीहरूको पेशागत
िूनमकाको कारणले नबरामीसँग अप्रत्यक्ष सम्पकवमा रहिे अपे नक्षत गररन्छ। यी पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरूले प्रत्यक्ष
नबरामी सम्पकव/स्याहार प्रदायकहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउँ छि्।
न्यू ितम जोखखम – चरण 1a मा समार्ेश गररसकेपनछ बाँ की बचेका पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू। यी कामदारहरू
पररचालि आिारिू त संरचिा कायम राख्नको लानग महत्त्वपूणव छि्। यी कामदारहरूलाई चरण 1a पूरा हुिासाथ सम्भर्
िएसम्म नछर्ो खोप लगाइिेछ।

NH COVID-19 उत्तरदायी व्यखिहरू: सावण जनिक र निजी िे त्रका सं स्थाहरूको दायराको महामारी प्रनतनियामा सहभागी हिे
व्यखिहरू जुि आफ्िो नवनर्र जानगर प्रकायण को कारण COVID-19 को प्राखप्तको उच्च जोखिममा छि्। यसमा िोप लगाउिे व्यखि,
परीिण एकाइहरू, िमूिा सङ्कलिकताण, COVID-19 नबरामी र उिीहरूको िनजकका सम्पकण व्यखिहरूसुँ ग सम्पकणमा भएका सावण जनिक
स्वास्थ्य कमणचारी र COVID-19 प्रयोगर्ाला कमणचारी समावे र् छि्।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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चरण 1a नित्र व्यखिहरूको प्राथंनमकता
पनहले, “मध्यम िालको जोखिम" भन्दा अगानड “एकदमै जोखिम” को रूपमा योग्य हिे जोखिममा रहे का स्वास्थ्य कामदारहरू र पनहलो
उत्तरदायी व्यखिहरूलाई िोप लगाउिे प्रबन्ध नमलाउिुहोस् । िेरर, जोखिम नवभाजि जानगर प्रकायण र कायण सेनटङमा व्यापक रूपमा
आनश्रत छि्।
त्यसपनछ दु वै पेर्ागत र व्यखिगत जोखिममा आिाररत कमणचारीलाई प्राथनमकता नदिुहोस् । तल दे िाइएका वगण हरू प्राथनमकताको
अडण रमा सू चीबद्ध गररएको छै ि तर चरण 1a मा प्राथनमकताका नवचारहरू सु झाव गिुणहोस् । यी निम्न कुरा समावे र् हन्छि् तर कमणचारीमा
सीनमत हुँ दैिि्:








नचनकत्सा अवस्थाहरूको उच्च जोखिममा रहे को (जसले िुलासा गिे छिोट गिुणहन्छ)
65 वषण भन्दा बढी उमेरको
COVID-19 एकाइहरूमा काम गिे
प्रत्यि नबरामी स्याहार उपलब्ध गराउिे
अपयाणप्त PPE नबिा काम गिुणपिे
जातीय र प्रजातीय अल्पसङ्ख्य समूहहरूमा भएका व्यखिहरू जस्ता COVID-19 द्वारा असङ्त रूमा प्रभानवत व्यखिहरू
पनछल्लो 90 नदिमा COVID-19 पुनर भएका।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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पररनशष्ट A: स्वास्थ्य स्याहार सेनर्ङहरू नित्र कामदारहरूको नर्नशष्ट पेशाहरू
यो तानलका मानथको तानलका 2 को नवस्ताररत सं स्करण हो। यो तानलकामा स्वास्थ्य स्याहार सेनटङहरूका कामदारहरूको वगण र यी
वगण हरू नभत्रका नवनर्र वगण हरू समावे र् छि्। यो तानलकाको उद्दे श्य भिेको िोप योजिाकताणहरूलाई िोपको लानग को र कुि चरणमा
योग्य हन्छ भिी सहायता गिे हो। यो सू चीमा स्वास्थ्य स्याहार से नटङमा प्रस्तु त हिसक्ने प्रत्येक पेर्ा समावे र् हुँ दैि तर मागण दर्णिको रूपमा
उपलब्ध गराइन्छ।
पररनशष्ट A को तानलका: र्गव अिुसारका पेशाहरू
र्गव र NH जोखखम नर्िागजि
खिनिकल फ्रन्टलाइि कामदारहरू – नबरामीसुँ ग
प्रत्यि सम्पकण भएका ती व्यखिहरू एकदमै जोखखममा
छि्। टाढाबाट काम गिे वा नबरामीसुँ ग प्रत्यि सम्पकण
िभएका कामदारहरूलाई अत्यानिक जोखिममा
समावे र् गिुणहुँदैि।

पेशाहरू – र्णाविुक्रमािु सार होइि
एथलेनटक प्रनर्िकहरू
दन्त नचनकस्तक र अन्य मुिको स्वास्थ्य सम्बन्धी नचनकत्सकहरू
दन्त स्वास्थ्य नचनकत्सक र सहायकहरू
प्रत्यि सहायता पेर्ेवरहरू
आपतकालीि नचनकत्सा प्रनतनियादाता, प्रनवनिज्ञ र नचनकत्सा-सहायकहरू
स्वास्थ्य नचनकत्सकको सहायक टे क्नोलोनजस्ट र प्रनवनिज्ञहरू
इजाजतप्राप्त अभ्यानसक तथा पेर्ेवर िसण हरू
आिुवंनर्क परामर्णदाता
नचनकत्सा डोनसमेनटि स्टहरू
श्रवण उपकरण नवर्ेषज्ञहरू
गृ ह स्वास्थ्य सहयोगीहरू
आश्रम सहयोगीहरू
अथोनटस्ट र प्रोस्थेनटस्टहरू
नचनकत्सा सहायकहरू
नचनकत्सकीय उपकरण तयारकताणहरू
नचनकत्सा टि ान्सनिप्र्निस्टहरू
िामेसी सहयोगीहरू
फ्लेबोटोनमस्टहरू
िसण एिेस्थेनटस्टहरू
िसण नमडवाइिहरू
िसण नचनकत्सकहरू
िनसण ङ सहायक, अडण रलीज र मिोरोग सहयोगीहरू
औषिी नबिेताहरू
सहायक नचनकत्सकहरू
नचनकत्सकहरू

गैर-खिनिकल फ्रन्टलाइि कामदारहरू - नबरामीसुँ ग
प्रत्यि सम्पकण भएकाहरू अत्यानिक जोखखममा हन्छि्

दताण भएका िसण हरू
र्ल्यनचनकत्सकहरू
थेरानपस्टहरू
िजी
परामर्णदाताहरू
व्यखिगत स्याहार सहयोगीहरू
सामुदानयक तथा सामानजक से वा व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
यात्री चढ् िे सवारी साििको चालकहरू
वातावरणीय से वा कमणचारी
सु रिाकमीहरू

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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अन्य (खिनिकल) – नबरामीसुँ ग केही प्रत्यि सम्पकण
भएकाहरू मध्यम खालको जोखखममा हन्छि्

एक्यू पङ्चुररस्टहरू
श्रवण नवर्ेषज्ञहरू
काइरोप्राक्टसण
खिनिकल प्रयोगर्ाला टे क्नोलोनजस्ट र प्रनवनिज्ञहरू
दन्त तथा िेत्र प्रयोगर्ाला प्रनवनिज्ञ र नचनकत्सा उपकरण प्रनवनिज्ञहरू
निदािसुँ ग सम्बखन्धत टे क्नोलोनजस्ट र प्रनवनिज्ञहरू
आहार तथा पोषण नवर्ेषज्ञहरू
मसाज थेरानपस्टहरू
पेर्ागत स्वास्थ्य तथा सु रिा नवर्ेषज्ञहरू र प्रनवनिज्ञ
पेर्ागत थेरानपस्ट, सहायक र सहयोगीहरू
ओनिनसयिहरू (चश्मा बिाउिे), नवतरण गिे
अिोमेनटि स्टहरू
र्ारीररक थेरानपस्ट, सहायक र सहयोगीहरू
पोनडयानटि स्ट
मिोवै ज्ञानिक
सामानजक कामदारहरू
बाबण र, हे यरडिेसर, हे यरस्टाइनलस्ट र किेटोलोनजस्टहरू

खाद्यान्न/खु द्रा – नबरामीसुँ ग केही प्रत्यि सम्पकण
भएकाहरू मध्यम खालको जोखखममा हन्छि्
खाद्यान्न/खु द्रा – नबरामीहरूसुँ ग कुिै प्रकारको सम्पकण
िभएकाहरू न्यू ितम जोखखममा हन्छि्

िाद्यान्न डे नलभरी कमणचारी
क्यानसयरहरू
िािा पकाउिे /तयार गिे व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
नडसवासर (भाुँ डाकुडा, थालबोटु को िु िे उपकरण) हरू
डाइनिङ कोठा र क्यािेटे ररया व्यवस्थापक र कमणचारी
िाद्यान्न से वा व्यवस्थापकहरू
अन्य िािा तयार गिे र सभण गिेसुँग सम्बखन्धत कामदारहरू

अन्य गैर-खिनिकल - नबरामीहरूसुँ ग कुिै प्रकारको
सम्पकण िभएकाहरू न्यू ितम जोखखममा हन्छि्

जैनवक वै ज्ञानिक र प्रनवनिज्ञहरू
बाल स्याहार कामदारहरू
कुररयर र मेसेन्जरहरू
प्रेषकहरू
चालक/नबिेता कामदार र टि क चालकहरू
मैदाि ममणत-सिार कामदारहरू
र्ैनिक सं योजकहरू
लन्ड्िी र डिाइ-खिनिङ कामदारहरू
वकीलहरू र अन्य कािू िी कमणचारी
पुस्तकालय अध्यि र नमनडया सङ्कलि नवर्ेषज्ञहरू
पत्राचार िकण र पत्राचार मेनसि अपरे टरहरू
ममणत-सिार तथा ममणत कामदारहरू, सािारण
नचनकत्सा वै ज्ञानिकहरू
पानकणङ प्रवतण ि कामदारहरू
जवाि नदिे से वा सनहत खस्वचबोडण अपरे टरहरू

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
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प्रशासनिक, नलनपक र नर्त्तीय सेर्ाहरू नबरामीहरूसुँ ग कुिै प्रकारको सम्पकण िभएकाहरू
न्यू ितम जोखखममा हन्छि्

प्रर्ासनिक से वा र सु नविाहरूको व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
लेिापाल, बु कनकनपङ र लेिापरीिण व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
िररददार तथा िररद गिे व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
प्रमुि कायण कारीहरू
िनतपूनतण तथा लाभ व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
ग्राहक से वा प्रनतनिनिहरू
योग्यता सािात्कारकताण, सरकारी कायण िमहरू
नवत्तीय व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
कायाणलय तथा प्रर्ासनिक सहायता व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
कोष
मािव सं सािि व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
बजारीकरण तथा नबिी व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
नचनकत्सा तथा स्वास्थ्य से वा व्यवस्थापकहरू
नचनकत्सा अनभलेि नवर्ेषज्ञ, स्वास्थ्य टे क्नोलोनजस्ट र प्रनवनिज्ञहरू
बै ठक, सम्मेलि तथा कायण िम योजिाकताणहरू
सम्पनत्त, अचल सम्पनत्त तथा सामुदानयक एसोनसएसि व्यवस्थापकहरू
सावण जनिक सम्बन्ध तथा कोष सङ्कलि व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
सावण जनिक सम्बन्ध नवर्ेषज्ञहरू
ररसे प्र्निस्ट तथा सू चिा िकणहरू
सनचव तथा प्रर्ासनिक सहायकहरू
नर्नपङ, प्राप्त गिे तथा इन्भे न्टरी िकणहरू
सामानजक तथा सामुदानयक से वा व्यवस्थापकहरू
प्रनर्िण तथा नवकास व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
यातायात, भण्डारण र नवतरण व्यवस्थापकहरू

कम्पयुनर्ङ/IT - नबरामीहरूसुँ ग कुिै प्रकारको सम्पकण
िभएकाहरू न्यू ितम जोखखममा हन्छि्

कम्प्युटर, सू चिा प्रणाली तथा डे टाबे स व्यवस्थापकहरू र कमणचारी
कम्प्युटर सहायता नवर्ेषज्ञहरू
डे टा प्रनवनर तथा सू चिा प्रनिया कामदारहरू
स्वास्थ्य सू चिा टे क्नोलोनजस्ट, नचनकत्सा अनभलेिी, र्ल्यनिया सहायक र स्वास्थ्य
स्याहार नचनकत्सक र प्रानवनिक कामदारहरू, अन्य सबै
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पररनशष्ट B: स्वास्थ्य कामदारहरू र पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू चरण 1a मा छि् र्ा छै िि् ििी नििावरण गदै
स्वास्थ्य स्याहार सेनर्ङहरूका* कामदारहरू र पनहलो उत्तरदायी व्यखिहरू चरण 1a मा छि् र्ा छै िि् ििी नििावरण गिवको
लानग अल्गोररदम
के स्वास्थ्यकमीसुँग** वा पनहलो
उत्त्रदायी व्यखि मािव नबरामीको
प्रत्यि सम्पकण हन्छ?

*

*
हन्छ

हुँ दैि

के स्वास्थ्यकमी वा पनहलो उत्तरदायी
व्यखिले नबरामी स्याहार िेत्रमा काम
गछण ि् ?

हन्छ

हुँ दैि
चरण 1a मा िोप िनदिुहोस्।

हुँ दैि

के नतिीहरूको पेर्ा वा समाि िालको
सूचीबद्ध छ “पररनर्र A: कोटी अिुसार
पेर्ा” प्रायजसो वा मध्यम जोखिमको
रूपमा छ?

हन्छ

चरण 1a मा िोप नदिुहोस् स् ।

*स्वास्थ्य स्याहार से नटङहरू: नयिीहरूमा एक्यु ट र पुिसुण िार अस्पतालहरू; औषिालय तथा आकखिक स्याहार खिनिकहरू; डायनलनसस
केन्द्रहरू; रगत, अङ्ग र तन्तु दाि सु नविाहरू; िनसण ङ होमहरू; गृ ह स्याहार; स्कूल िसण कायाणलय र अन्य से नटङहरू (तानलका 1 मा हे िुणहोस् )
समावे र् हन्छि् तर यनतमा मात्र सीनमत छै ि।
**स्वास्थ्य कामदार (र माथि व्याख्या गरिए अनुसाि थििामीसँग सम्भाथित सम्पर्क मा भएर्ा पथिलो उत्तिदायी व्यथििरू): नबरामीहरूको
स्याहार गिे वा नबरामीहरू राखिएको िे त्रहरू (जस्तै , वातावरणीय से वाहरू, अि-यु निट िकणहरू) मा काम गिे स्वास्थ्य स्याहार
से नटङहरूका तलबी वा नबिा तलबका कामदारहरू (जस्तै , नचनकत्सक, िसण , आनद)। यस समूहमा पारम्पररक स्वास्थ्य स्याहार भूनमकाहरू
समावे र् हिेछि् तर खिनिकल स्याहार प्रनियाहरू गिण सिम बिाउिे औपचाररक नवर्ेषीकृत नचनकत्सा परीिण प्राप्त गरे का अन्य
मानिसहरू पनि समावे र् हि सक्छि्। उदाहरणको लानग, नवद्यालय पारा-पेर्ेवरहरूले यस्तो नवर्ेषीकृत परीिण प्राप्त गरे को बाहेकका
अन्य अवस्थामा उिीहरूलाई नियनमत रूपमा यस स्वास्थ्य कामदारहरूको पररभाषामा समावे र् गररुँ दै ि। व्यखिले खिनिकल नडग्री प्राप्त
गरे को हिुपदै ि तर COVID-19 िोप नवतरण गिे वा प्रबन्ध नमलाउिे औषनि नबिेता; प्लाज्मा तथा रगत दाि कामदार; जिस्वास्थ्य िसण ;
COVID-19 प्रयोगर्ाला कामदार; र मोनटण नसयि, नियाकमण गृ ह कामदार र अन्य मृत्यु स्याहार पेर्ेवरहरू जस्ता कामदारहरू सनहत आफ्िो
कामको अवनिमा नबरामीहरूसुँ ग उनचत रूपमा सम्पकण रनहरहि अपेनित गररन्छ।
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