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एउटै घरमा बस्ने ठूलो वा ववस्तृत   
पररवारहरूका लावि विर्देशिका  

वृद्ध वयस्कहरू र गम्भीर चिच्कत्स्कीय अवस्था ्ए्कथा ्ुकनै पचन 
उमरे्कथा मथाचन्सहरू ्कोरोनथा ्थाइर्स रोग 2019 (COVID-19) 
बथाट चबमथारभी हुने उच्च जोखिममथा हुन्छन्। यदि तपाईकंो घरमा यी 
उमरेका मादिसहरू हुिहुुन्छ भि,े पररवारका सबै सिसयहरूल े
आफूहरू उच्च जोखिममा ्ुछ भन् ेमािरे वयवहार गिुनुप्छनु। ठूलथा 
वथा चवस्ृ् पररवथारहरूमथा ्ँसगै बसने मथाचन्सहरूलथाई यचि ठथाउँ 
्कम ्छ ्ने यो ्कचठन हुन ्सक्छ। ्पथाई्ंको पररवथारमथा ्सबै्निथा 
्ंसवेिनशभील हुने वयचतिलथाई ्सरुखषि् गन्न चनमन जथान्कथारभी मद्द्गथार 
हुन ्सक्छ।

यस कागजातले निम्न काय्य कसरी गिने भन्े 
बयाि गर्य:
• तपाईं कामको लागि बागिर जाँदा पररवारलाई सुरक्षित िर्न
• पररवारका सदस्यिरूलाई िम्भीर गबमारभीको उच्च जोखिम 
हुरबाट सुरक्षित िर्न

• बालबाखलका र अरूलाई गबमारभी हुरबाट सुरषिा िरु्निोस्
• गबमारभी भएका घरका सदस्यिरूलाई स्यािार िर्न
• गबमारभी भएका घरका सदस्यिरूलाई आइसोलेट िर्न
• सँिसँिै िारा िार र गबमारभी भएको पररवारको सदस्यलाई 
िुवाउर

तपाईं घरबाट बानिर जािुपर्दा पररवार सर्स्यलाई कसरी 
सुरक्षित गिने
वासतवमै आवशयक िहुुँिासमम घरबाट बादहर िजािहुोस्!

उदाहरणको लागि, तपाईलंाई काम, गकराना पसल, औषधालय वा गिलाइ िन्न नसगकन ेगिगकतसा 
अपोइन्टमने्टहरू (जसततै, शििहुरूका लागि वा िम्भीर सवास्थय अवस्ाहरू ्एका मागनसहरूका लागि) मा 
जानपुर्न  ्न ेमात्र बागहर जानहुोस।् आवशयक काम िन्नका लागि COVID-19 बा्ट हुन ेिम्भीर गबमारभीको उच्च 
जोखिममा नरहेका एक वा दईुजना पररवारका सदसयहरूलाई रोजनहुोस।् यदि तपाई ंघरबाट बादहर जाि पिने 
भयो भि,े दिमि िौवटा उपाय अपिाउिहुोस्:

1. कुिै आकारको सामाजजक जमघट सदहत जभडहरूमा िजािहुोस्। 

2. अनय मादिसहरूबाट कमतीमा 6 दफट टाढा रहिहुोस्।

3. आफिा हातहरू प्ाय: धोई राि् िहुोस्।

4. मादिसहरूद्ारा बारमबार रूपमा ्छोइएका जलफटका बटि र रेजलङ जसता सतहहरू ि्ुछिहुोस्।

5. समभव भएसमम रेल वा बस जसता सावनुजदिक यातायात प्योग िगिुनुहोस्। यदि तपाईलंाई सावनुजदिक यातायात प्योग गिनै पिने 
भयो भि,े 

 » सम्व ्एसमम यात्रहुरूबा्ट कमतभीमा 6 गि्टको दरुभी कायम राखनहुोस।्
 » ह्ाण्डरेलहरू जसता बारमबार रोइन ेसतहहरूमा नरुनहुोस।्
 » साव्नजगनक यातायातबा्ट गनखसकनसा् जगत सकदो गर्टो आफना हातहरू धनुहुोस ्वा सगेन्टाइजर प्रयोि िनु्नहोस।्

6. अरूका घरका सिसयहरूसुँग कारमा यात्ा िगिुनुहोस्। 

7. Covid-19 फैलिबाट कम गिनुमा मद्दत गिनु अिहुार ्छोदपि ेकपडा लगाउिहुोस्। 

 » घरायसभी वसतहुरूबा्ट तयार िररएका वा नययून लाितमा पाइन ेसाधारण सामग्भीहरूबा्ट घरमतै बनाइएका 
अनहुार रोगपन ेकप्डालाई अगतररक्त, सवतैख्रक साव्नजगनक सवास्थय उपायको रूपमा प्रयोि िन्न सगकनर। 
अनहुार रोगपन ेकप्डाबारे जानकारभी www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
diy-cloth-face-coverings.html मा उपलबध र।



8. तपाई ंघरमा आउिासाथ हातहरू धिुहुोस्। 

9. आफिो घरमा उच्च जोखिममा रहकेा वयदतिहरूसुँग भौदतक िरुी कायम राखिहुोस्।  
उदाहरणको लागि, अकंमाल िनने, िमुबन िनने वा िाना वा पयेपदा््नहरू बाडँन।े 

तपाई ंअत्ावशयक कामहरू बारे ्प जानकारभी www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-
services.htmlमा िेला पान्न सकनहुुनर।

गम्ीर नबमारीको उच्च जोखिममा रिकेा घरका 
सर्स्यिरूलाई कसरी संरषिण गिने
65 वा सो्नदा बिभी उमरेका वयसक र गिगकतसा अवस्ाहरू अनति्नत िम्भीर रहेका मागनसहरू COVID-19 बा्ट 
िम्भीर गबरामभीको उच्च जोखिममा रन।् यदि तपाईकंो घरमा यी उमरेका मादिसहरू हुिहुुन्छ भि,े पररवारका सबै 
सिसयहरूल ेआफूहरू उच्च जोखिम ्ुछ भन् ेमािरे वयवहार गिुनुप्छनु। 

यहाुँ तपाईकंो घरपररवारका सिसयहरूलाई सरुखषित राखि ेसातवटा तररका ्छि्। 

1. समभव भएसमम घरमा बसिहुोस्।

2. आफिा हातहरू धरैेजसो, गविषेिरभी आियू  साव्नजगनक स्ानमा िएपगर वा आफनो नाक परेुपगर, िोकेपगर 
वा हाख्रउँ िरेपगर धनुहुोस।् हातहरू कगहल ेर कसरभी धनु े्न् ेसमबनधभी जानकारभी यहा ँिेला पान्न सगकनर: 
www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html।

3. तपाई ंसाबुि र पािील ेहात धिु सकिहुुन् भि ेकमतीमा 60% अलकोहल समावशे भएको अलकोहलमा 
आधाररत ह्ाणड सदेिटाइजर प्योग गिुनुहोस्।
 » आफनो हतकेलामा ्डाइमको मात्रा राखनहुोस ्र आफनो हातका सबतै ्ाि, औलंा र नङहरूलाई सम्ेेटर गतनभीहरू सखुिा नहँुदासमम 
आफना हातहरू एकसा् गम्नहुोस।्

4. िधोएका हातहरूल ेआफिा आुँिाहरू, िाक र मिु ि्ुछिहुोस्।

5. िोकिा र हाख््छउुँ  गिानु ्छोपिहुोस्।
 » यगद तपाई ंिोकनहुुनर वा हाख्रउँ िनु्नहुनर ्न,े आफनो मिु र नाक ग्टसयलु ेिाकँनहुोस ्वा आफनो 
कुगहनोको श्त्रभी ्ाि प्रयोि िनु्नहोस।्

 » प्रयोि िररएका ग्टसयहुरू िोहोर िालन े्ा्ँडामा िालनहुोस।्
 » आफना हातहरूलाई तरुूनततै धनुहुोस।्

6. आफिो घर सफा राखि ेर दकटाणरुदहत बिाउि ेगिुनुहोस्। 

 » उपलबध ्एमा, प्रयोि िन्न योगय पनजाहरू लिाउनहुोस।्
 » बारमबार रोइन ेसतहहरूलाई साबनु र पानभी वा अनय ग्ड्टजनेन्टल ेसिा िनु्नहोस।्  
यसमा ्ेटबल, िोकाका िकु्कल, बत्भीका खसविहरू, काउन्टर्टप, ह्ाण्डल, ्डसेक, िोन, कुञ्भीपा्टभी, 
िौिालय, िाउस्ेट र धाराहरू समाविे हुनरन।्

 » त्सपगर, सतहको लागि उपयकु्त हुन ेEPA द्ारा दता्न िररएको की्टाणनुािक प्रयोि िनु्नहोस।् सरसिाईका 
उतपादनको सरुखषित र प्र्ावकारभी प्रयोि िन्न लबेलुमा ्एका गनदनेिनहरूको पालना िनु्नहोस।् की्टाणनुािक 
्नकेा सतहहरूमा हुन ेकी्टाणहुरूलाई मानने रसायनभी पदा््न हुन।्

EPA द्ारा दता्न िररएको की्टाणनुािकहरू यहा ँसयूिभीबदध रन:् www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-
use-against-sars-cov-2.

सिा िनने र की्टाणरुगहत बनाउन ेसमबनधभी ्प जानकारभी यहा ँपाउन सगकनर: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/cleaning-disinfection.html

7. आगनतकुहरूलाई तपाईकंो घरमा रहि आवशयक िहुुँिासमम उहाुँहरूलाई आउि िदििहुोस्।
तपाई ं्प जानकारभी www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html मा िेला पान्न 
सकनहुुनर।
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बालबाखलका र अरूलाई नबरामी हुिबाट कसरी सुरषिा गिने
सम्व ्एमा, 65 वष्न र सो्नदा बिभी उमरेका वयसक र िम्भीर गिगकतसा अवस्ाहरू ्एका मागनसहरूल ेआफनो घरपररवारमा रहेका 
बालबाशलकाको सयाहार िनु्न पददैन। यगद उच्च जोखिममा रहेका मागनसहरूल ेआफनो घरपररवारमा रहेका बालबाशलकाको सयाहार िनु्नपर्न  
्न,े गतनभीहरूको सयाहारमा रहेका बालबाशलकाल ेघरपररवार बागहरका वयगक्तहरूसिँ समपक्न मा आउन ुहँुदतैन।  

बालबाजलका र अरूलाई दबरामी हुिबाट सरुषिा गिनुको लादग यी पाुँचवटा सझुावको पालिा गिुनुहोस्।

1. बालबाजलकालाई सबैजिाल ेसवसथ रहिको लादग गिुनुपिने समाि सझुावहरू दसकाउिहुोस्। बालबाशलका र अनय मागनसहरूमा 
लषिणहरू नदेखिए तापगन गतनभीहरूबा्ट ्ाइरस ितै लन सकर।  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/how-covid-spreads.html मा िएर ्प जान्हुोस।्

2. बालबाजलकालाई अनय घरका बालबाजलकासुँग वयदतिगत रूपमा िलेमा सामले हुि िदििहुोस्।

3. बादहर िजेलरहकेा बालबाजलकालाई आफिो घरका सिसय िभएका कुिै पदि वयदतिबाट 6 दफट टाढा रहि 
दसकाउिहुोस्।

4. बालबाजलकालाई जभदडयो ्याट र फोि कलहरू माफनु त आफिा साथीहरूसुँग जोदडि मद्दत गिुनुहोस्। 

5. बालबाजलकालाई आफिा हातहरू धिु दसकाउिहुोस्। हात धनुाल ेगतनभीहरूलाई सवस् राखन र अनयहरूबा्ट 
्ाइरस ितै लन रोकन सकर ्नभी वयाखया िनु्नहोस।् 

 » आफिा हातहरूलाई सिा, बगिरहेको पानभील े(तातो वा गिसो) श्जाउनहुोस,् धारा बनद िनु्नहोस ्र साबनु लिाउनहुोस।्
 » आफिा हातहरूमा साबनुल ेरि्डरे िाजँ गनकालनहुोस।् आफना हातहरूको पराग्ड, औलंाहरूको बभीिमा र नङहरूको मगुन िाजँ 
लिाउनहुोस।्

 » आफिा हातहरूलाई कमतभीमा 20 सकेण्डसमम रिडनहुोस।् 
 » आफिा हातहरूलाई सिा, बगिरहेको पानभील ेराम्ोसिँ पिालनहुोस।्
 » आफिा हातहरूलाई सिा ्टावले प्रयोि िरभी वा हावामा सकुाउनहुोस।्

तपाई ंwww.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html मा िएर बालबाशलकाको लागि सयाहारबारे ्प 
जानकारभी िेला पान्न सकनहुुनर।

नबमारी भएका घरका सर्स्यको स्यािार कसरी गिने
Covid-19 बा्ट गबरामभी ्एका धरेतैजसो मागनसहरूलाई हलकुा गबमारभीपन हुनर र ठभीक हुन घरमा बसनपुर्न। घरको सयाहारल ेCOVID-19 
ितै लनबा्ट रोकन र COVID-19 बा्ट िम्भीर रूपमा गबमार हुन ेजोखिममा रहेका मागनसहरूको सरुषिा िन्नमा मद्दत हुन सकर।  
तपाईलं ेघरमा दबमार भएका कोही वयदतिको सयाहार गिनै हुिहुुन्छ भि,े यी ्छवटा सझुावको पालिा गिुनुहोस्:

1. वयदतिलाई समभव भएसमम तपाई ंसदहत अनय मादिसहरूबाट टाढा एउटै कोठामा बसि लगाउिहुोस्। 

2. समभव भएसमम, उहाुँलाई ्ुछटै् बाथरूम प्योग गराउिहुोस्।

3. दतिीहरूमा आपतकालीि चतेाविी संकेतहरूको दिरीषिण गिुनुहोस् र दतिीहरूमा दिमिमधय ेकुिै पदि 
िेखिएमा तरुूनतै दचदकतसा सयाहार उपलबध गराउिहुोस्:

 » श्ास-प्रश्ासमा कगठनाइ हुने
 » रातभीमा गनरनतर दिुाइ वा िाप हुने
 » नया ँभ्रम वा गतनभीहरू उठन असम््न रन ््ने
 » ओठ वा अनहुार गनलो हुने
 » िम्भीर वा गिनताजनक ्एका अनय कुनतै पगन लषिण
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4. COVID-19 लागकेो वयदतिल ेदिमि कायनुहरू गिुनुहुन्छ भिी सदुिदचित गिुनुहोस्:

 » हाइड््ेेट्ड रहनको लागि धरेतै तरल पदा््न गपउनहुुनर
 » घरमतै आराम िनु्नहुनर
 » लषिणहरूमा मद्दतको लागि पसलमा सशजलतै गकन् पाइन ेऔषगधहरू (आफनो गिगकतसकसिँ कुरा िरेपगर) प्रयोि िनु्नहुनर  

धरेतैजसो मागनसहरूमा लषिणहरू केहभी गदनसमम रहनरन ्र गतनभीहरू एक हप्ापगर गनको हुनरन।् 

5. दतिीहरूको दचदकतसकको फोि िमबर जलिहुोस् र COVID-19 लागकेो वयदति झि दबमार भएमा उहाुँको दचदकतसकलाई फोि 
गिुनुहोस्।

यगद अङ्ग्जेभी तपाईकंो दोस्ो ्ाषा हो ्न,े घरको सदसयलाई दो्ाष ेकसरभी अनरुोध िनने ्न् े्ाहा हुनपुर्न।  

6. आपतकालीि अवसथामा 911 मा फोि गिुनुहोस्। गबरामभीलाई COVID-19 लािकेो र र लाग् ेआिकंा 
िररएको र ्नभी 911 सञ्ालकलाई बताउनहुोस।्

यगद अङ्ग्जेभी तपाईकंो दोस्ो ्ाषा हो ्न,े घरको सदसयलाई दो्ाष ेकसरभी अनरुोध िनने ्न् े्ाहा हुनपुर्न।  

तपाई ंगबरामभी ्एका कुनतै वयगक्तलाई सयाहार िनने बारे जानकारभी यहा ँिेला पान्न सकनहुुनर www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html। 

घरको ठाउँ सीनमत हँुर्ा पररवारको नबमारी भएको सर्स्यलाई कसरी 
अलगगगै राख्े
यगद तपाई ंCOVID-19 बा्ट गबमारभी ्एका मागनसहरूका लागि रुट्तै कोठा र बा्रूम उपलबध िराउन सकनहुुन् ्न,े गतनभीहरूलाई अनय 
घरपररवारका सदसयहरूबा्ट रुट्तै राखन ेप्रयास िनु्नहोस।् सबतैजना, गविषेिरभी उच्च जोखिममा ्एका तभी मागनसहरू (65 वष्न उमरेका 
र गिगकतसा अवस्ाहरू ्एका मागनसहरू) लाई सरुखषित राखनको लागि आफनो घरपररवारमा य्ोगित गव्ाजन गसज्नना िनने प्रयास 
िनु्नहोस।्
दबमारी भएका घरका सिसयहरूलाई अलगगै राखि दिमि िशवटा उपाय अपिाउिहुोस्:

1. दबरामी भएका र अनय घरका सिसयहरूबीच 6 दफटको िरुी राखिहुोस्।

2. िोकिा र हाख््छउुँ  गिानु ्छोपिहुोस्; हातहरू बारमबार धिुहुोस्; र आफिो आुँिा, िाक र मिु ि्ुछिहुोस्।

3. घरपररवारमा दबरामी सिसय भएमा उहाुँ घरमा र बादहर (उहाुँ दचदकतसकको कायानुलयमा प्वशे गिुनुअदघ सदहत) अनय 
मादिसहरूको वरपर हुुँिा अिहुार ्छोदपि ेकपडा लगाउि भन्हुोस्।
अनहुार रोगपन ेकप्डा ्नकेो सकाि्न  वा बनदना हुन सकर। तर उहालँाई 2 वष्न मगुनका बालबाशलका, श्ास िेन्न समसया ्एको 
कुनतै वयगक्त वा मद्दत गबना रोगपन ेकप्डा ह्टाउन सषिम न्एको कुनतै वयगक्तसमषि राखन ुहँुदतैन। तपाई ंअनहुार रोगपन ेकप्डा बारे 
्प जानकारभी यहा ँिेला पान्न सकनहुुनर www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html।

4. उच्च जोखिममा भएका मादिसहरूलाई दबरामी भएका मादिसहरू भनिा ्ुछटै् राखिहुोस्। 

5. दबरामी भएको मादिसलाई पररवारको एकजिा सिसयल ेमात् सयाहार गिुनुहोस्।  
यो सयाहारकता्न ्नकेो िम्भीर गबमारभी हुन ेजोखिममा न्एको कोहभी वयगक्त हुनपुर्न।
 » सयाहारकता्नल ेगबरामभी वयगक्त ्एको ठाउँका सा्सा्तै गबसतरा र कप्डा सिाइ िनु्नपर्न। 
 » सयाहारकता्नल ेघरपररवारमा अनय मागनसहरू, गविषेिरभी िम्भीर गबरामभीको उच्च जोखिममा ्एका 
वयगक्तहरूसिँ समपक्न  घ्टाउनपुर्न।

 » गबरामभी ्एको वयगक्तको लागि सयाहारकता्न र सिा िनने, नहुाउन ेवा अनय दतैगनक काय्नहरूमा मद्दत आवशयक पनने घरपररवारका 
अनय सदसयहरूका लागि श्न् सयाहारकता्न हुनपुर्न।  

6. EPA प्माजणत दकटाणिुाशकहरूल ेिैदिक रूपमा सतह, ढोकाका चुक्कल र अनय साधारणतया रोइन ेसतहहरूलाई सिा िरभी 
गक्टाणरुगहत बनाउनहुोस।् यहा ँसयूिभी िेला पानु्नहोस:् www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-
sars-cov-2.
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7. घरमा हुि ेमहत्वपूणनु आवशयकताहरू िभएका आगनतकुहरूलाई सीदमत गिुनुहोस्। 

8. फोि, िािा, दबसतरा वा िलेौिाहरू जसता वयदतिगत सामग्ीहरू साझा िगिुनुहोस्।

9. दबरामी भएको वयदतिसुँग तपाईलं ेसतुि ेकोठा साझा गिुनु पर् यो भि,े दिमि कायनु गिने प्यास गिुनुहोस्:

 » कोठामा राम्ोसिँ हावा िलेर ्नभी सगुनगचित िनु्नहोस।् झयाल िोलनहुोस ्र ताजा हावा आउनका लागि पिंा
िालयू िनु्नहोस।्

 » सम्व ्एसमम गबसतरा कमतभीमा 6 गि्ट ्टािा राखनहुोस।्
 » गबरामभीको िटु्ा ्एगतर आफनो ्टाउको हुनिेरभी सतुनहुोस।्
 » गबरामभीको गबसतराबा्ट अकको गबसतारालाई रुट्तै बनाउन वरपर पदा्न वा अनय ्ौगतक ग्ड्ाइ्डर राखनहुोस।् उदाहरणको लागि, 
तपाईलं ेिावरको पदा्न, कोठाको खसरिन ग्ड्ाइ्डर, ठयू लो दराज पोस्ट बो्ड्न, गकल्ट वा ठयू लो ब्ेडसप्र्ेड प्रयोि िन्न सकनहुुनर।

10. दबरामी भएको मादिसलाई साझा गररएको बाथरूममा बारमबार रूपमा ्छोइएका सतहहरू लाई सफा गरेर दकटाणरुदहत 
बिाउि भन्हुोस्।

यगद यो सम्व रतैन ्न,े बा्रूम साझा िनने अनय मागनसहरूल ेबा्रूम सिा िन्न वा गक्टाणरुगहत बनाउन वा प्रयोि िन्न प्रविे 
िनु्नअगघ गबरामभी वयगक्तल ेबा्रूम प्रयोि िदा्नसमम पि्ननपुर्न। कोठामा राम्ोसिँ हावा िलेर ्नभी सगुनगचित िनु्नहोस।् झयाल 
िोलनहुोस ्र ताजा हावा आउन र हावा िलेनका लागि पिंा (सम्व र ्न)े िालयू िनु्नहोस।्

घरको नबमारी सर्स्यसँग कसरी िािा िािे र िुवाउिे
सम्व ्एमा, घरको गबमारभी सदसयको लागि उहा ँबगसरहेको रुट्तै स्ानमा िानाको प््ेट लिाउनहुोस।् उहा ँबगसरहेको रुट्तै स्ानमा िान 
सकनहुुन् ्न,े उहा ँिाना िान ेसमयमा घरका अनय सदसयहरूबा्ट 6 गि्ट ्टािा रहनपुर्न। वा, उहाहँरूल ेघरका अनय सदसयल ेिान े्नदा 
िरक समयमा िानपुर्न।
साथै, यी सातवटा सझुावको पालिा गिुनुहोस्:

1. तपाई ंदबमार हुिहुुन्छ भि ेिािा पकाउिमा मद्दत िगिुनुहोस्। 

2. िािा िािअुदघ आफिा हातहरूलाई साबुि र पािील ेकमतीमा 20 सकेेणडसमम धिुहुोस्।
यसमा घरका सबतै सदसयहरू समाविे हुनरन!्

3. घरको प्त्के सिसयको प्टेमा िािा राखिा सफा भाुँडा प्योग गिुनुहोस्।  

4. घरका अनय कोहील ेिाि ेवा प्योग गिने समाि भाुँडाबाट ििािहुोस् वा समाि भाुँडा प्योग िगिुनुहोस्। 

5. समभव भएमा, पकाउि ेभाुँडा, दपउि ेदगलास र भाुँडाकुडा (िाद्य सवेा वसतहुरू) समहालिा पनजाहरू 
लगाउिहुोस्। सा्तै, तपाईलं ेयभी प्रयोि िन्न योगय न्एको वसतहुरूलाई प्रयोि िरेपगर तातो पानभी र साबनुल ेवा 
्ा्ँडा धनु ेमगेसनमा धनुहुोस।्

6. एउटै वयदतिल ेमात् दबमार वयदतिको िािा जलएर जािहुोस् र दबमार वयदतिको िाद्य सवेा वसतहुरूलाई सफा 
गिुनुहोस्। सो वयगक्त िम्भीर गबमारभीको उच्च जोखिममा न्एको हुनपुर्न।

7. प्योग गररएका िाद्य सवेा वसतहुरू ह्ाणडल गरेपद्छ हातहरू सफा गिुनुहोस्।


