संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

न्यू ह्याम्पशायर COVID-19 यात्रासम्बन्धी मागवनिर्दे शि
जिवरी 11, 2021
नोभल कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19) महामारी विश्वभरर र संयुक्त राज्यमा जारी छ। संयुक्त राज्य सवहत धेरै
राष्ट्रहरू ( अलग-अलग राज्यका प्रचलनहरू हे नुहोस्) मा COVID-19 को उच्च व्यापकता जारी छ र थप संक्रामक र सहजै
फैवलने जस्ता नयााँ तनािहरू दे खिरहे का छन् । धेरैजसो अन्तराुवष्ट्रय यात्रा गन्तव्यहरूले अनािश्यक यात्रा नगने वसफाररसका
साथ कोवभड-19 को उच्च जोखिम संकेत गदै यात्रा स्वास्थ्य सूचना जारी रािे को छ। यसकारण, कुनै पवन अन्तराुवष्ट्रय िा घरे लु
यात्रामा व्यखक्तलाई COVID-19 संक्रमण हुने र सने सम्भािाहरू बढ् छ; आफू र अरूलाई वबरामी हुनबाट बचाउनको लावग
सबैभन्दा उत्कृष्ट् तररका भनेको घरमै बस्नु हो।
CDC साँग संयुक्त राज्यमा यात्रा गरीरहे का मावनसहरूका लावग मागुवनदे शन छ। यात्रामा व्यखक्तलाई अरूसाँग िा दू वित
सािुजवनक सतहहरूमा नवजकको सम्पकुबाट COVID-19 लाग्ने सम्भािना बढ् ने हुाँ दा, यात्रा गने जो कोहीले सािुजवनक
यातायात त्याग्न, तत्कालीन पररिारका सदस्यहरू नभएका मावनसहरूसाँग जमघट नगनु , अरूबाट कम्तीमा 6 वफटको दू री
कायम राख्न, सािुजवनक क्षेत्रहरूमा हुाँ दा फेस मास्क लगाउन र पटक-पटक आफ्ना हातहरू सेवनटाइज गनु जारी राख्नुपछु ।
न्यू ह्याम्पशायरले COVID-19 को उच्च सामु दावयक फैलाि अनु भि गरररहे को हुन सक्ने NH भन्दा बावहरका क्षे त्रहरूबाट
हाम्रा समु दायहरूमा COVID-19 को पररचय र फैलाि रोकथाम गनु का लावग NH मा वनिासी र आगन्तुकहरूलाई यात्रा र
क्वारे न्टाइन मागुवनदे शन पालना गनु सुझाि गछु । रोजगारदाता/कमु चारीहरूका लावग NH विश्वव्यापी मागुवनदे शनहरू मा र
NH DPHS कमु चारी यात्रा, परीक्षण र बवहष्कारसम्बन्धी मागुवनदे शन मा आउटलाइन गररएको यात्रा र क्वारे न्टाइनको
सम्बन्धमा छु ट्टा-छु ट्टै मागुवनदे शन छ। व्यिसाय मागुवनदे शन लागू नहुने अन्य संस्था र व्यखक्तहरू (उदाहरण, सािु जवनक
विद्यालयहरू) ले यो मागुवनदे शन पालना गनुु पछु िा व्यखक्त, पररिार र समु दायहरूलाई COVID-19 को पररचय र फैलािबाट
बचाउाँ दै अत्यािश्यक यात्राको लावग अनु मवत वदने यात्रा तथा क्वारे न्टाइन नीवतहरू विकास गरे र आफ्ना विशे ि पररखस्थवत र
आिश्यकताहरूमा यो मागुवनदे शन अपनाउनु पछु ।

यात्रामा क्वारे न्टाइिसम्बन्धी मागव निर्दे शि
NH मा जाने यात्री/आगन्तुकहरू र NH का निर्ासीहरूलाई गैर-अत्यािश्यक प्रयोजनहरूको लावग मे इन, भमु न्ट,
मासाचुसेट्स, कने खिकट िा रोडे टापुको न्यू इङ्गल्यान्ड राज्यभन्दा बावहर समु द्री जहाजमा िा आन्तररक रूपमा अन्तराुवष्ट्रय
यात्रा (क्यानडामा/बाट सवहत) समािेश हुने कुनै पवन उच्च जोखिम भएको यात्रा गरे को अखन्तम वमवतपवछ 10 वदनको लावग
स्वयं-क्वारे न्टाइन हुन आिश्यक हुन्छ।
उच्च जोखिम भएको यात्राको लावग मापदण्ड पूरा गरररहे का मावनसहरूसाँग सवक्रय SARS-CoV-2 संक्रमण (SARS-CoV-2
नोभल कोरोना भाइरस हो, जसले COVID-19 वनम्त्त्याउाँ छ) को लावग जााँ च गनु आफ्नो क्वारे न्टाइनको वदन 6-7 मा जााँ च गरे र 7
वदनपवछ आफ्नो क्वारे न्टाइनको अिवध समाप्त गने विकल्प हुन्छ; यो जााँ च सूक्ष्मतम जााँ च हुनु पछु (उदाहरण, PCR-आधाररत
जााँ च); यस प्रयोजनको लावग एखन्टजे न जााँ चहरू स्वीकार गरराँ दै । यवद पररक्षण क्वारे न्टाइनको 6-7 वदनमा प्राप्त गररन्छ भने ,
व्यखक्तलाई लक्षण दे खिाँ दैन र पररक्षण ने गेवटभ हुन्छ भने , त्यसपवछ व्यखक्तले आफ्नो क्वारे न्टाइन 7 वदनपवछ समाप्त गनु
सक्छन्, तर उनीहरूले अझै कोवभड-19 का लक्षणहरूको लावग स्वयम-अिलोकन गनुु पछु र कोवभड-19 को गम्भीरता कम
गने उपायहरू (सामावजक दू री, सामावजक भे टघाट नगने , अन्य मावनसहरूको िररपरर हुाँ दा फेस मास्क लगाउने , पटक-पटक
हातको सरसफाइ अभ्यास गने , आवद) दृढतापूिुक पालना गनुु पछु । कुनै पवन नयााँ कोवभड-19 को लक्षणहरू व्यखक्तलाई
आइसोले ट गनु र फेरर पररक्षण िोज्न (यवद व्यखक्तले क्वारे न्टाइन बावहर हाल रूपमा पररक्षण गरे तापवन) को लावग प्रोम्त्ट
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गनुु पछु । यो 7 वदनको क्वारे न्टाइन "पररक्षण बावहर" विकल्प यात्रासाँग सम्बखन्धत क्वारे न्टाइन (कोवभड-19 भएका व्यखक्तसाँग
नवजकको सम्पकु अनािरणको उच्च जोखिम भएका कारणले गदाु क्वारे न्टाइन नभएका) को लावग मात्र लागू हुन्छ।
NH जाने यात्रु /आगन्तुकहरू NH मा पुग्नको लावग सािुजवनक यातायातमा यात्रा नगदाुसम्म आइपुग्नुभन्दा अगावड तुरून्तै 10
वदनसम्म उनीहरूलाई आफ्नो गृह राज्यमा क्वारे न्टाइनमा राख्नका लावग अनु मवत वदन सवकन्छ। िैकखल्पक रूपमा, NH जाने
यात्रु /आगन्तुकहरूसाँग 7 वदनसम्म आफ्नो गृह राज्यमा क्वारे न्टाइनमा बस्ने र NH मा पुग्नुभन्दा अगावड तुरून्तै सवक्रय SARSCoV-2 संक्रमणको परीक्षण गनु को लावग आणविक परीक्षण (उदाहरण: PCR मा आधाररत परीक्षण) प्राप्त गने विकल्प छ र
नवतजा ने गेवटभ आएमा यात्रीलाई NH मा जाने सािुजवनक यातायातमा यात्रा नगदाुसम्म र कोवभड-19 का अन्य कुनै
सम्भावित अनािरण नभएसम्म NH मा आइपुगेपवछ क्वारे न्टाइनमा बस्न आिश्यक हुाँ दैन। प्रवतजन परीक्षणहरूलाई यस
उद्दे श्यको लावग स्वीकार गररन्छ। क्वारे न्टाइनको मतलब मावनसहरूले काम, विद्यालय िा अन्य अवनिायु प्रकायुहरू भएपवन,
आफ्नो घर छोड् न नसक्नु हो र NH मा यात्रा गने मावनसहरूले आफ्नो परीक्षण नवतजा प्राप्त गनुु भन्दा अगावड र NH मा यात्रा
गनुु भन्दा अगावड क्वारे न्टाइनको समय समाप्त नहुनु हो (जस्तै : उनीहरू NH मा नआउाँ दासम्म परीक्षण नवतजा ने गेवटभ भएमा
अन्य कुनै पवन सम्भावित सािुजवनक अनािरणहरू हुाँ दैनन् )।

यात्रा क्वारे न्टाइिका छु टहरू
वनम्न व्यखक्तहरू उच्च-जोखिम यात्रापवछ क्वारे न्टाइन बस्नु आिश्यक छै न:
1. कोवभड-19 िोपको दोस्रो मात्रा वलएपवछ 14 वदन पुगेका व्यखक्तहरू (उदाहरण, पूरै िोप लगाएपवछ 14 वदन)।
2. PCR िा एन्टीजेन परीक्षणद्वारा वनदान गररएको पूिु SARS-CoV-2 सङ्क्क्रमण भएपवछ 90 वदनवभत्र रहे का
व्यखक्तहरू (व्यखक्तलाई पवहले 90 वदनभन्दा बढीसम्म सङ्कक्रमण भएको वथयो भने , त्यसपवछ उनीहरू अझैपवन
क्वारे न्टाइनका पात्र हुन् ।
यद्यवप, त्यस्ता व्यखक्तहरूले अझैपवन वदनहुाँ आफूमा कोवभड-19 का लक्षणहरू वनरीक्षण गनु , सामावजक दू री अभ्यास गनु ,
सामावजक र अन्य सामू वहक जमघटबाट टाढा रहन, अन्य मावनसहरूको िररपरर रहाँ दा सधै ाँ फेस मास्क लगाउन र हरे क
समय राम्रो हातको सरसफाइ अभ्यास गनु आिश्यक हुन्छ।
यात्रा क्वारे न्टाइनका अवतररक्त अपिादहरू मावथको दु ई मापदण्ड पूरा नगने “अत्यािश्यक यात्रा” का उद्दे श्यहरूको
कारणयात्रा गरररहे का मावनसहरूका लावग व्यिसाय, संस्था, विद्यालय, आवद द्वारा बनाउन सवकन्छ। अत्यािश्यक यात्राहरूमा
कायाुलय, विद्यालय, व्यखक्तगत सुरक्षा, वचवकत्सा स्याहार, अन्यको स्याहार, अवभभािकीय स्याहारको संरक्षणको लावग, औिवध
सेिन र िाद्यान्न तथा पेय पदाथु को लावग सामान वलन जान सानो वटर प र ग्रोसरी पसल जाने ) पदु छन्। अत्यािश्यक यात्रामा
विद्याथीहरूलाई विद्यालयहरूमा रातभर बस्न वमल्ने गरी सवहत उच्च वशक्षा िा तयारीमूलक हाइ स्कूलहरूमा सम्भावित भािी
विद्याथीहरूको रूपमा संस्थाहरूमा आउने विद्याथीहरू र उहााँ हरूका आमाबुिा िा अवभभािकहरूको यात्रा पवन समािेश
हुन्छन् । व्यखक्तगत िा विश्रामको लावग उच्च जोखिमका क्षे त्रहरूमा यात्रा गरे का गैर-अत्यािश्यक कमु चारीहरू यो
“अत्यािश्यक यात्रा” अपिादमा वनभुर रहन सक्दै नन् ("अत्यािश्यक कमु चारी" वनयुखक्त र मागुवनदे शन बारे थप जानकारीको
लावग NH DPHS रोजगारदाताको यात्रा, परीक्षण र बवहष्कारसम्बन्धी मागुवनदे शन हे नुहोस्)।
संस्थाहरूले सािुजवनक स्वास्थ्य मागुदशु न (यो मागुदशु न र NH DPHS कमु चारी यात्रा, परीक्षण र बवहष्कार मागुदशु न) र
NH विश्वव्यापी मागुदशुनहरू पालना गरे र आफ्नै यात्रा र बवहष्कार नीवतहरू विकास गनुुपछु । यद्यवप, यात्रा क्वारे न्टाइन
आिश्यकताहरूमा “अत्यािश्यक यात्रा” र “अत्यािश्यक कमु चारी” मानक अभ्यास हुनुहुाँदैन र व्यखक्तहरूलाई आफ्नो
क्वारे न्टाइन अिवध चवलरहे को बेला टाढाबाटै काम गनु , वसक्न िा अन्य महत्त्वपूणु प्रकायुहरू सम्पादन गनु वदनका लावग हरे क
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प्रयासहरू गररनु पछु । उच्च जोखिम यात्राको बािजू त काम गनु िा विद्यालयमा उपखस्थत हुन अनु मवत पाएका व्यखक्तहरू
अझैपवन काम िा विद्यालय बाहे क अन्य सबै उद्दे श्यहरूका लावग क्वारे न्टाइनमा बस्नुपछु (कोवभड-19 बाट बच्नका लावग
पूणुरूपमा िोप लगाएको िा 90 वदनअवघ पवहले नै संक्रवमत भएको अिस्थामा बाहे क) र आफ्नो क्वारे न्टाइन अिवध
चवलरहे को बेला सामावजक सम्मेलन िा जमघटहरूमा उपखस्थवत हुनु हुाँदैन।
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यात्रा क्वारे न्टाइिको सारांश
लक्षण/परीक्षण
खस्थवत

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

न्यू इङ्गल्यान्डनित्र यात्रा
गरे को र्ा यात्रा िगरे को

अलग्गै बसे को र तु रुन्तै जााँ च गराएको

COVID-19 को
ियााँ र्ा अस्पर
लक्षण

कुिै लक्षण छै ि
(लक्षण
िर्दे खिएको)

नेगेवटभ भएमा, व्यखक्त कम्तीमा 24 घण्टासम्म ज्वरो नआउाँ दा (ज्वरो कम गने
औिवधहरूको प्रयोग वबना ज्वरो वनको हुने) र अन्य लक्षणहरूमा सु धार आएपवछ र
वनम्न तीन मापदण्डमध्ये कुनै एक लागू भएपवछ सामान्य वक्रयाकलापहरूमा फकुन
सक्नुहुन्छ:
1. व्यखक्तलाई कोवभड-19 बाट बचाउनको लावग पूणुरूपमा िोप लगाइएको
छ (कोवभड-19 िोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरे पवछ कम्तीमा 14 वदन
वबवतसकेको) िा व्यखक्तमा 90 वदन अवघ सवक्रय कोवभड-19 को
परीक्षणमा पवहले नै पोजेवटभ दे खिएको छ।
2. व्यखक्त यात्रा गरे को अखन्तम वदनबाट 10 वदनको लावग स्वयं -क्वारे न्टाइन
पूरा गनुुहुन्छ
3. यात्रा "अत्यािश्यक यात्रा" वथयो
4. व्यखक्तले क्वारे न्टाइनको वदन 6-7 मा नेगेवटभ SARS-CoV-2 जााँ चसाँ ग वदन
7 पवछ क्वारे न्टाइन समाप्त गनुुहुन्छ (सवक्रय सं क्रमण पत्ता लगाउनको
लावग PCR जााँ जस्ता सू क्ष्मतम जााँ च हुनुपछु )
(नोट: व्यखक्तलाई लक्षणहरूको कारणले गदाु क्वारे न्टाइनको वदन 6-7
अवघ जााँ च गररएको वथयो, त्यसपवछ वदन 7 मा दोस्रो जााँ च अझै पवन
क्वारे न्टाइन समाप्त हुनुभन्दा 7 वदन पवछ आिश्यक हुन्छ।)

पवछल्लो यात्रापवछ (“अत्यािश्यक यात्रा” बाहे क, व्यखक्तलाई पूणुरूपमा िोप
लगाइएको छ र कोवभड-19 िोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरे पवछ कम्तीमा 14
वदन वबवतसकेको छ िा व्यखक्तमा 90 वदनअवघ सवक्रय कोवभड-19 को
परीक्षणमा पवहले नै पोजे वटभ दे खिएको छ ) 10 वदनसम्म स्वयम् अलग्गै
बसे को।

अलग्गै बसे को र तु रुन्तै
जााँ च गराएको
नेगेवटभ भएमा, व्यखक्तलाई
कम्तीमा 24 घण्टासम्म
ज्वरो नआउाँ दा (ज्वरो कम
गने औिवधहरूको प्रयोग
वबना ज्वरो वनको हुने) र
अन्य लक्षणहरूमा सु धार
आएपवछ उहााँ सामान्य
वक्रयाकलापहरूमा फकुन
सक्नुहुन्छ

कुनै प्रवतबन्ध छै न

व्यखक्तसाँ ग क्वारे न्टाइनको वदन 6-7 मा नेगेवटभ SARS-CoV-2 जााँ चसाँ ग वदन 7 पवछ
क्वारे न्टाइन समाप्त गने विकल्प हुन्छ (सवक्रय सं क्रमण पत्ता लगाउनको लावग PCRआधाररत जााँ च जस्ता सू क्ष्मतम जााँ च हुनुपछु )।
कोनिि 19 को
पोजेनटि परीक्षण

स्वयम् अलग्गै बस्ने

स्वयम् अलग्गै बस्ने

अत्यािश्यक यात्रा: अत्यािश्यक यात्राहरूमा कायाुलय, विद्यालय, व्यखक्तगत सुरक्षा, वचवकत्सा स्याहार, अन्यको स्याहार, अवभभािकीय स्याहारको
संरक्षणको लावग, औिवध सेिन र िाद्यान्न तथा पेय पदाथुको लावग सामान वलन जान सानो वटर प र ग्रोसरी पसल जाने) पदु छन् । अत्यािश्यक यात्रामा
विद्याथीहरूलाई विद्यालयहरूमा रातभर बस्न वमल्ने गरी सवहत उच्च वशक्षा िा तयारीमूलक हाइ स्कूलहरूमा सम्भावित भािी विद्याथीहरूको रूपमा
संस्थाहरूमा आउने विद्याथीहरू र उहााँहरूका आमाबुिा िा अवभभािकहरूको यात्रा पवन समािेश हुन्छन् । व्यखक्तगत िा विश्रामको लावग उच्चा
जोखिमका क्षेत्रहरूमा यात्रा गरे का गैर अत्यािश्यक कमुचारीहरू यो छु टमा पनु सक्नेछैनन् ।

आइसोलेसि र क्वारे न्टाइिको बीचमा के निन्नता छ?

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
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संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
वबरामी भएका िा कोवभड 19 भएर नोभेल कोरोनाभाइरसबाट संक्रवमत मावनसहरूलाई आइसोले सनमा बस्न आिश्यक छ; र
क्वारे न्टाइन भने सम्भावित रूपमा प्रभािमा आएका र संक्रवमत हुने जोखिममा भएका मावनसहरूलाई आिश्यक पछु । यी
दु िैको अथु व्यखक्त अन्य मावनसहरू भन्दा टाढा घरमा बस्नु पछु तर दु िैका लावग आिश्यक पने समय भने फरक छ।
वभन्नताहरूको यो संवक्षप्त वििरण अनलाइनमा हे नुहोस्।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेर्ा निनिजि न्यू ह्याम्पशायर
स्वास्थ्य तथा मािर् सेर्ा नर्िाग
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