मै ले किहले परी�ण गराउनु पछ� ? िबरामी सद�
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[[वण�न]
तपाईंले किहले कोिभड-19 को परी�ण गराउनु ?
तपाईंको घरमा कुनै ��� कोिभड-19 को िबरामी भएका छन् । उनीह� घरमै बिसरहेका छन् (आइसोलेसनमा), तर तपाईं घरमा
उनीह�को व�रप�र �नु�न्छ ।
परी�ण स��ी िसफा�रस अनुसार घरमा कोिभड-19 सङ् क्रिमतको िनकट स�क�मा आएपिछ घरका सबै सद�ह�ले परी�ण
गराउनुपछ� ।
िबरामी भएका ��� क�ीमा पाँ च िदन घरमा र अ�बाट टाढा (आइसोलेसनमा) ब�ुपद� छ, िकनभने उनीह�ले यस बेला अ�लाई
सङ् क्रमण गराउन सक्छन् । उनीह�ले घरमा अ�को वरपर �ँ दा मा� पिन लगाउनुपछ� । यिद उनीह�मा अझै ल�णह� दे �खँदै
छन् वा यिद उनीह� मा� लगाउन स�ै नन् भने उनीह� अझ लामो समयस� घरमा ब�ुपन� �न सक्छ ।

यिद तपाईं कोिभड-19 सङ् क्रिमत �नुभयो भने कित समयस� घरमा ब�े भ�े बारे मा िव�ृत जानकारीका लािग हाम्रो
'यिद तपाईं िबरामी �नु' वेबपेज (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) मा जानुहोस् ।
यिद तपाईं कोिभड-19 सङ् क्रिमत कसैसँग ब�ु�न्छ भने, िबरामी ���ले आइसोलेसनमा ब�ुपन� अविध पूरा ग�रसकेपिछ तपाईंले
�ारे �ाइनमा ब�ुपन� �न सक्छ । अ� मािनसह�को व�रप�र मा� लगाउने र कित समयस� घरमै ब�े भ�े बारे मा थप
जानकारीका लािग MDH को िनकट स�क�मा आउने ��� र �ारे �ाइन वेबपेज हे नु�होस्:
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html)
कसैलाई पिन सङ् क्रमण नहोस् भ�े कुरा सुिनि�त गन� िबरामी ���ले आइसोलेसनमा ब�ुपन� अविध पूरा गरे को पाँ च िदनपिछ
घरका सबै सद�ह�ले परी�ण गराउनुपछ� । यस अवस्थामा, तपाईंको प�रवारको सद� आइसोलेसनमा ब�ुपन� अ��म िदन
िबहीबार हो । घरका सबै सद�ह�ले पाँ च िदनपिछ, अक� म�लबार परी�ण गराउनुपछ� ।
तपाईंले अ� किहले-किहले परी�ण गराउनुपन� र कहाँ परी�ण गराउने भ�े बारे थप जानकारीका लािग, MDH को कोिभड-19
परी�ण वेबपेजमा जानुहोस् । (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html)
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