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 नय ाँ कोरोन भ इरसको संक्रमणको ब रेम   

■नय ाँ कोरोन भ इरसको संक्रमण भनेको के हो？ 

'कोभिड-१९' नाम भिइएको यो नयााँ प्रकारको कोरोनािाइरस जुन श्वासप्रश्वासमा हुने संक्रमण हो र सन् २०१९ को 

भडसेम्बरमा चीनको हुबेई प्रान्तबाट फैभिएको भियो। यसका िक्षणहरू खोकी िागे्न, ज्वरो आउने तिा भनमोभनया हुने हुन। 

िाइरस संक्रभमत ब्यक्तििे हाक्तिउ गिाा, खोक्दा वा िुक्दा यो िाइरस बाभहर भनस्कन्छ, र स्वासको माध्यम द्वारा अन्य 

व्यक्तिमा सछा । िाइरस संक्रभमत ब्यक्तििे हाक्तिउ गिाा वा खोक्दा प्रयोग गरेको हातिे छोएको वरपरको बसु्तहरुमा िाइरस 

टासीन्छ। जब अरु व्यक्तििे उि बसु्तहरुिाई छुन्छन् र त्यभह हातिे मुख र नाक छोएमा भत ब्यक्तििाई पभन संक्रभमत गिाछ। 

• खोभक वा ज्वरो आएको छ िने तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पका  गनुाहोस्। (37.5℃~, 4days~) 

• स्वास्थ्य केन्द्रका भनिेशनहरू पािना गरर, मास्कको प्रयोग गरर भचभकत्सा संस्िानसाँग परामशा भिनुहोस्। 

■कुनै पनन ब्यक्तिम  हुन सके्न संक्रमणको रोकथ म र फैनिन ननिनु महत्वपूणण कुर  हो 

ब्यक्तिगत रुपम  गनण सनकने रोकथ मक  उप यहरू 

• बाभहर बाट फका ने भबभिकै हात धुने, मुख कुल्ला गने 

• रक्सी कीटाणुशोधन प्रयोग गरर हात र औिािाई कीटाणुमुि गने 

• माभनसहरूको भिडिाड हुने ठााँउहरूमा नजाने 

• कोठािाई उभचत तापक्रममा राखे्न र िेक्तििेसनको प्रयोग गने   

• भनयभमत जीवन र प्रशस्त आराम गने  

• सनु्तभित आहार र प्रशस्त पानी भपउने 

खोके्न तररक  ब ट फैनिन सके्न संक्रमण रोक्नको ि नग उप यहरू 

• खोकी तिा हाक्तिउ िागे्न जस्ता िक्षणहरू िेखा परेको छन् िने मास्क िगाउने 

• मास्क निएको खण्डमा खोक्दा वा हाक्तिउ गिाा भटसू्य तिा हातको बाउिािे मुख र नाक छोपे्न 

नय ाँ कोरोन भ इरस सम्बक्ति बहुभ षी ज नक री (सरि ज प नी भ ष , अंगे्रजी) 

 http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

नय ाँ कोरोन भ इरसको ब रेम  टेनिफोन पर मर्ण सेव  उपिब्ध छ। 

संपकण  ठेग न   

●東京都 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口（コールセンター） 

TEL：03-5320-4509 受付時間 9:00～21：00 

●厚生労働省 コールセンター 

TEL：0120-565653 受付時間 9:00～21：00 

●大田区保健所 感染症対策課 

TEL：03-5744-1263 FAX 03-5744-1524 

受付時間 8：30～17：00（weekday） 

●外国人旅行者コールセンター Japan Visitor Hotline 

TEL：03-3816-2787 

 

 

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php
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ह त धुने गरौ  

  

स बुनि ई नफंज ननक ल्ने र ननम्न प्रनक्रय िे धुने गरौ 

 

ह त धुनु अनिको तय री 

 

फोहोर जम्म  हुन सनजिो भ गहरु 

◆नङहरु छोटो गरर क ट्नु भएको छ？ 

◆िडी व  औठंी फुक ल्नु भएको छ？ 

 

 ◆औिंाको टुप्पो 

 ◆औिंाहरुको बीच िाग  

 ◆बुढीऔिंाको वररपरर 

 ◆नाडी  

 ◆हातको चाउरी परेको िाग 
 

（१）स बुनि ई नफंज ननक िी हते्कि  र म्रोसंग नमचे्न （२）ह तको पछ नडको भ गि ई र म्रोसंग नमचे्न 

 
 

（३）औिं को टुप्पोि ई रगड्ने （४）औिं हरुको बीच भ गम  धुने   

 
 

（५）बुढीऔिं  र हते्कि ि ई म ड्ने （६）न डी धुने 

  

स बुनि ई र म्रो साँग पख िी, रु्क्ख  हुने गरर सफ  ट वेििे ह त पुछौ 

 


