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[वणर्न] घरमै

ग�रने थुक पर��ण कसर� गन�

सबैका ला�ग �नःशुल्क घरमै थुक पर��ण प्रदान गनर्का ला�ग �मनेसोटा राज्य र भल्ट मे�डकल स�वर्सेजले सहकायर् गरे का छन ् ।
तपा�को टे स्ट �कट (पर��ण प्याकेट) तपइकाँ पु�रयाईए पिछ, तपा�ले, तपा�को पर��ण नमुना आएको छ भनेर बताउन र भल्ट मे�डकल स�वर्सेजलको
वेबसाइटको �लङ्क स�हत ईमेल प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ । तपा�ले सकेसम्म चाँडो COVID-19 पर��ण गराउनुहोस ् । य�द तपा�लाई COVID-19
सङ्क्रमण भएको छ भने, तपा�लाई ज�त चाँडो थाहा भयो, तपा�ले त्य�त चाँडो अरूमा फै�लन न�दन कदम चाल्न सक्नुहुन्छ ।

घरमै ग�रने थुक पर��ण �लन, तपा�लाई राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन र राम्रर� चल्ने क्यामेरा स�हतको स्माटर् फोन वा ल्यापटप क्म्प्युटर आवश्यक

पदर् छ ।

पर��ण �लनभ
ु न्दा 30 �मनेट अगा�डदे �ख खाने, �पउने, धम्र
ु पान गन� वा कुनै चीज चपाउने नगनुर्ह�स ् ।
तपा� पर��ण �लन तयार भएप�छ, भल्टको वेबसाइटमा उनीहरूको पर��ण अव�ध(आइतवार-�बह�वार �बहान 7 बजेदे�ख साँझ 7 बजेसम्म,
शुक्रवार-श�नवार �बहान 5 बजेदे�ख साँझ 7 बजेसम्म) �भत्र लग अन गनुर्होस ् । तपा�ले अपोइन्टमेन्ट �लइरहनुपद� न ।

तपा� एक अनलाइन प्रती�ाक�मा प्रवेश गनुह
र् ु नेछ । य�द त्यस �दन धेरै व्यिक्तहरूले आफ्नो घरमा ग�रने थुक पर��ण �लइरहे का छन ् भने
तपा�ले केह� बेर पखर्नुपन� हुन सक्छ । तपा�ले अनलाइन प्रती�ाक�मा प�खर्रहनुबहे को बेला पर��ण न�लनुहोस ् ।

�भ�डयो माफर्त तपा�को भल्ट पर��ण सप
ु रभाइजरसँग सम्पकर् स्था�पत हुनेछ जसले तपा�लाई कसर� पर��ण �लने भनेर बताउनेछन ् । तपा�ले
ट्यूबमा जो�डएको फनेल (नल�) मा थुक्नुपन�छ । आवश्यक मात्रामा थुक �नकाल्न प्राय: 10-12 �मनेट लाग्छ ।

पर��ण सुपरभाइजरले तपा�लाई पर��ण नमुना प्रयोगशालामा पठाउनको ला�ग कसर� प्याक गन� भनेर बताउनेछन ् ।
तपा�को प�र�ण पूरा भएपछी, तपा�को नमूना प्रयोगशालामा पठाउन प�हले नै भुक्तानी भइसकेको UPS प्याकेजमा हािल पूणर् रूपमा सील

बन्दी

गनुर्होस् र UPS ड्रप बक्स वा UPS स्टोरमा यथाशीघ्र पु�रयउनुहोस ् । UPS वेबसाइटमा एक लोकेटर उपकरण छ जुन तपा�ले आफू निजकको UPS ड्रप

बक्स वा स्टोर फेला पानर्को ला�ग प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ ।

तपा�ले आफ्नो न�तजा, ल्याबले तपा�को नमूना प्राप्त गरे को 24 दे �ख 48 घण्टा�भत्र ईमेल माफर्त प्राप्त गनप
ुर् न� हो ।
य�द तपा�का कुनै प्रश्न छन ्, दोभाषे चा�हन्छ वा कुनै समायोजन आवश्यक छ भने, 800-800-5698 मा फोन् गनह
ुर् ोस ् वा तपा�को भा�षक

आवश्यकता वा सहयोगको अनुरोध स�हत accessibility@vaulthealth.com मा ईमेल गनह
ुर् ोला । प�र�ण गराएर हाम्रो समुदायलाई सुर��त रा�
मद्दत गनभ
ुर् एकोमा धन्यवाद ।

COVID-19 पर��णको बारे मा थप जानकार�को ला�ग, यहाँ जानुहोस ्: mn.gov/covid19
[उत्साहजनक सङ्गीत]
Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us
02/02/2021 (Nepali)

यस जानकार�लाई फरक ढाँचामा प्राप्त गनर् यसमा फोन ् गनुह
र् ोस:् 651-201-4989

