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सववसाधारण जनताका लावग आइसोलसेन र क्वारेन्त्टाइनका वसफाररसहरू 

तल दिइएको तावलकाहरूले सववसाधारण जनताका लावग CDC को अद्याववधक आइसोलेसन र क्वारेन्त्टाइन मागववनिेशन सारांश गर्व, जसलाई 

न्त्यू ह्याम्पशायरद्वारा अनुकूवलत गररएको र्। CDC ले बारम्बार सोवधने प्रश्नहरूको जवाफका साथ वतनीहरूको अद्याववधक मागववनिेशन 

पर्ाविको कारण पवन बताउँर् (क्वारेन्त्टाइन र आइसोलेशन पषृ्ठभूवम हेनुवहोस्)।   

यो मागववनिेशन कायवस्थलहरू र K-12 ववद्यालयहरू लगायत सववसाधारण जनतामा लागू हुन्त्र्। यो मागववनिेशन स्वास््य सेवा क्षेरहरू, 

सुधारात्मक संस्थाहरू वा घरवारववहीनको आश्रयमा लागू हुिँैन। स्वास््य सेवा संस्थाहरूले SARS-CoV-2 संक्रमण वा अनावरणका साथ 

स्वास््य सेवा कमवचारीहरू प्रबन्त्ध गनवका लावग CDC को रु्ट्ट ैअन्त्तररम मागववनिेशन र स्वास््य सेवा कमवचारी व्यवस्थापनको अभाव कम गनवका 

लावग वतनीहरूको रणनीवतहरू सन्त्िभव गनुवपर्व।  

अलग बस्नपुन ेव्यविहरू वसफाररस गररएको कायव 

खोपको वस्थवत, अवघल्लो संक्रमण वा लक्षणहरूको 

कमी भएता पवन - कोवभि-19 ववरुद्ध पोवजरटभ 

परीक्षणहरू भएका वा परीक्षण गराउन प्रतीक्षा 

गिाव कोवभि-19 का लक्षणहरू भएका कुनै पवन 

व्यवि। 

 

(नोट: CDC ले कोवभि-19 भई गम्भीर रूपमा 

वबरामी भएका मावनसहरूका लावग र अस्पताल 

भनाव वा गहन स्याहार एकाइ सहायता आवश्यक 

भएका वा गम्भीर रूपमा कमजोर प्रवतरक्षा 

प्रणाली भएमा मावनसहरूका लावग लामो 

अववधको आइसोलेसन वसफाररस गिवर्।)  

• कवम्तमा 5 दिनसम्म घरमै बसु्नहोस् वा अन्त्य व्यविहरूबाट टाढा बसु्नहोस् 

(तपाईंको घरमा भएका मावनसहरू सवहत)। 

• यदि तपाईं कवम्तमा 24 घण्टा ज्वरो रवहत (ज्वरो कम गने औषवधहरू बन्त्ि) 

हुनुहुन्त्र् र अन्त्य लक्षणहरूमा सुधार भइरहेको र् भने 5 दिन पवर् आइसोलेसन 

समाप्त हुन सक्र्।  

• पूवव 24 घण्टामा ज्वरो आएमा, वा अन्त्य लक्षणहरूमा सुधार आएको र्नै भन,े 

तपाईंले ज्वरो नआएसम्म र लक्षणहरू कवम्तमा 24 घण्टासम्म सुधार नभएसम्म 

वा 10 दिनको आइसोलेसन नपुग्िासम्म अलग्गै बस्न जारी राख्नु पिवर्। 

• 10 दिनका लावग: 

o अन्त्य मावनसहरूको वररपरर हुिँा राम्रोसँग दफट हुने अनुहारमा लगाउने 

मास्क लगाउनुहोस्। 

o प्रवतरक्षा प्रणाली कमजोर भएका वा गम्भीर रोगका लावग उच्च जोवखममा 

भएका मावनसहरूिेवख टाढा रहनुहोस्।  

o सम्भव भएसम्म यारा नगनुवहोस्। 
 

नोट: CDC मागववनिेशन प्रवत, तपाईं आइसोलेसन समाप्त हुनु अवघ 5 दिन मा 

प्रवतजन परीक्षण गराउन सकु्नहुन्त्र् र पोवजरटभ भएमा, तपाईंले जम्मा 10 दिनका 

लावग अलग बस्न जारी राख्नु पिवर्। व्यविहरू र व्यवसायहरू/ससं्थाहरूले ववचार 

गनव सक्र्न् तर यो परीक्षण रणनीवत अपनाउन ुपिनै। 

कोवभि-19 भएको कसैको सम्पकव मा आएपवर् 

क्वारेन्त्टाइनमा बस्न ुपन ेव्यविहरू  
वसफाररस गररएको कायव 

पाररवाररक सम्पकव हरू जसले या त:  

• खोप नलगाएको; वा 

• वसफाररस गररएका सबै कोवभि-19 ववरुद्ध 

खोपको मारा लगाउनबारे "अद्याववधक" 

नभएका  

• अवन्त्तम अनावरणपवर् 5 दिनका लावग घरमा बसु्नहोस ्र अन्त्य व्यविहरूबाट 

टाढा बसु्नहोस्। 

• अवन्त्तम अनावरणपवर् 10 दिनसम्म कोवभि-19 ववरुद्ध लक्षणहरू र्न् वा र्ैनन् 

भनी हेनुवहोस् र लक्षणहरू िेवखएमा परीक्षण गराउनुहोस्। 

• लक्षण निेवखए पवन कवम्तमा 5 दिनको सम्पकवमा आएपवर् परीक्षण गराउनुहोस्। 

पोवजरटभ भएमा, अलग बसु्नहोस्। 

• 10 दिनका लावग:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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o अन्त्य मावनसहरूको वररपरर हुिँा राम्रोसँग दफट हुने अनुहारमा लगाउने 

मास्क लगाउनुहोस्।  

o प्रवतरक्षा प्रणाली कमजोर भएका वा गम्भीर रोगका लावग उच्च जोवखममा 

भएका मावनसहरूिेवख टाढा रहनुहोस्। 

o सम्भव भएसम्म यारा नगनुवहोस्। 

कोवभि-19 भएको कसैको सम्पकव मा आएपवर् 

क्वारेन्त्टाइनमा बस्न ुनपन ेव्यविहरू 
वसफाररस गररएको कायव 

• सामुिावयक क्षेरहरूमा कम जोवखम 

अनावरणहरू (उिाहरण, गैर-पाररवाररक 

सम्पकव हरू) 

• वसफाररस गररएका सबै कोवभि-19 ववरुद्ध 

खोपको मारा लगाउनबारे "अद्याववधक" 

नभएका पाररवाररक सम्पकव हरू 

• प्रवतजन वा PCR-आधाररत परीक्षणद्वारा 

कोवभि-19 को लावग पोवजरटभ परीक्षणको 

90 दिन वभर खोप नलगाएका पाररवाररक 

सम्पकव हरू 

• ववशेषगरी इनिोर सेरटङहरूमा 10 दिनसम्म अन्त्य मावनसहरूको वररपरर हुँिा 

राम्रोसँग दफट हुने अनुहारमा लगाउन ेमास्क लगाउनुहोस्। 

• लक्षणहरू िवेखएमा, घरमै बसु्नहोस् र कोवभि-19 ववरुद्ध परीक्षण गराउनुहोस्। 

• तपाईंमा लक्षणहरू निवेखएता पवन कोवभि-19 ववरुद्ध 5 दिनमा परीक्षण 

गराउनुहोस्। 

• परीक्षण पोवजरटभ भएमा, मावथ दिइएका आइसोलेसनका वसफाररसहरूको 

पालना गनुवहोस्। 

 

पररभाषाहरू:  

आइसोलेसन: वबरामी भएका वा कोवभि-19 भाइरस ववरुद्ध पोवजरटभ परीक्षण भएका मावनसहरूका लावग। 

क्कारेन्त्टाइन: कोवभि-19 भाइरसको सम्पकवमा आएका र संक्रमण ववकास गने जोवखममा रहेका मावनसहरूका लावग। 

पाररवाररक सम्पकव हरू: कोवभि-19 भई (अस्थायी वा स्थायी बसोबासको व्यवस्था) वनिान गररएको अको व्यविको रूपमा एउटै इनिोर 

साझा गररएको ठाउँमा बसे्न वा सुत्न ेकुन ैपवन व्यवि जसले कोवभि-19 भएको व्यविको सम्पकवमा आउन सक्र्। 

कोवभि-19 ववरुद्ध खोपबारे "अद्याववधक" रहनुहोस्: कुनै व्यविले प्राथवमक कोवभि-19 खोप शृ्रङ्खला (J&J Janssen खोपको एउटा 

िोज वा Pfizer-BioNTech वा Moderna खोपको 2-िोजको शृ्रङ्खला) पूरा गरेपवर् र योग्य भएको र वसफाररस गररएको कुनै पवन 

बुस्टर सट लगाएपवर् सो व्यविको खोपको वस्थवत अद्याववधक मावनन्त्र्। CDC सँग कोवभि-19 ववरुद्ध खोपको बारेमा अद्याववधक रहन र 

कसले बुस्टर सट वलन ुपर्व भने्न बारे जानकारी र्। 

खोप नलगाएका: कोवभि-19 ववरुद्ध खोपको प्राथवमक शृ्रङ्खला पूरा नगरेका कुनै पवन व्यवि। 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

