
 

ओहायो सू्कल्सकालागि नयााँ कोगिड-१९ (COVID-19) संिरोध (क्वारेनटाइन्)का मािगगनरे्दशनहरू 

                  विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले कक्षा कोठार्ा "र्ास्क लगाऊ बस्नलाई" गर्म सक्छर्् 

ओहायो विपार्मरे्न्ट अफ हेल्त (ओ वि एच) ले सोर्बार सू्कलहरूकालावग उसका क्वारेन्टाइर् विशावर्िेशहरू 

अपिेर् गर् यो। कलम्बस पब्लिक हेल्त (वस वप एच) ले उर्ीहरूको के्षत्राविकार वित्रका विद्यालयहरूकालावग यो र्यााँ 

विकल्पको कायामन्वयर्लाई पूर्म रूपर्ा सर्र्थमर् गिमछ।   

यी पररिर्मर्हरूले र्ास्क लगाउरे् र परीक्षर् गरे् सर्ािेश गरर कोविि-१९ फैलाउरे् सम्भािर्ालाई कर् गर्म र 

विद्यार्थी र कर्मचारीहरूकालावग विद्यालय बावहर रहेर क्वारेन्टाइर् बसु्न परे्को सुरवक्षर् विकल्प प्रिार् गिमछ।   

कलम्बस गसगट सू्कल्सले कलम्बस पब्लिक हेल्तको परामशगमा  कक्षाकोठा िा विद्यालय सम्बब्लिर् िार्ािरर्र्ा 

र्विकको सम्पकम को रूपर्ा रहेको पवहचार् िएका विद्यार्थी र कर्मचारीहरूकालावग तत्काल प्रभािकारी नयााँ 

क्वारेन्टाइन गर्दशागनरे्दशहरू अपनाउनेछन्। 

खोप लगाएको िा र्लगाएको र क्वारेन्टाइर् बसेको िा र्बसको ब्लथर्थवर्लाई पिामह र्गरी कलम्बस वसवर् सू्कल्सले 

ििर्वित्र विश्वव्यापी र्ाब्लस्कङको आिश्यकर्ा िारी हाल क्वारेन्टाइर्र्ा रहेका र कुरै् पवर् लक्षर् र्िेखाएका विद्यार्थी 

र कर्मचारीहरूलाई शुक्रबार, अक्टोबर २९ र्ाररकबार् सू्कल फकम र् अरु्र्वर् विइरे्छ। 

ओहायो विपार्मरे्न्ट अफ हेल्त (ओ वि एच) र्ा िएका पररिर्मर्हरूले िुई विकल्पहरू सर्ािेश गिमछ:  

बस्नलाई मास्क - विद्यालयर्ा िा अन्य विद्यालय-सम्बब्लिर् िार्ािरर्र्ा कोविि-१९ संक्रर्र् (एक्सपोिर) को 

पालर्ा गिै गररएको कक्षाकोठाको सहिावगर्ार्ा लागू हुन्छ।    

खेल्नलाई परीक्षण - विद्यालयर्ा िा अन्य विद्यालय-सम्बब्लिर् िार्ािरर्र्ा कोविि-१९ संक्रर्र् (एक्सपोिर) को 

पालर्ा गिै गररएको कक्षाकोठाको अवर्ररक्त वक्रयाकलापहरूको सहिावगर्ार्ा लागू हुन्छ। 

र्थप रूपर्ा, कलम्बस पब्लिक हेल्त (वस वप एच)ले वर्म्नलाई िोि विन्छ: 

• विश्वव्यापी र्ास्क लगाउरे् र अन्य सािमिवर्क स्वास्थ्य नू्यर्ीकरर्का रर्र्ीवर्हरू - सार्ाविक िूरी कायर्, 

सर्ह सफाई, िेब्लन्टलेसर् इत्यावि -- कायर् गरु्मपछम । 

• सू्कलहरूले सबै केसहरू (२४ घण्टा भित्र) भस भि एच (CPH) लाई भिरन्तर ररिोर्ट गरर रहिुिर्ट । 

• यो ियााँ भिकल्प सू्कल सेभर्ङ बाभहर िएको सम्पकट हरूमा लागू हाँदैि। सू्कल सम्बन्धित गभतभिभिहरू िा खोि 

िलगाएका कारण सू्कल सेभर्ङ देन्धख बाभहर सम्पकट  िएको र् ििे क्वारेन्टाइिलाई भिरन्तर जारी राख्िुिर्ट ।  

तलका भदशाभिदेशहरू सू्कल िातािरणमा प्रत्यक्ष सम्पकट मा आएकाहरूकालाभग मात्र लागू हन्र् - ती व्यन्धिहरू जो 

कक्षाकोठा िा सू्कल -सम्बन्धित िातािरणमा सकारात्मक केसबार् प्रत्यक्ष रूिमा कोभिड-१९ (COVID-19) को 

सम्पकट मा आएको ििी िभहचाि गररएको र्। 

 

 

 



 

ओहायो स्वास्थ्य विभागको अद्यािवि गरिएको विशावििेशि:  

बस्नलाई मास्क 

प्रत्यक्ष सम्पकट हरू, खोि िा मान्धस्कङ (माक्स लगाउिे) न्धथिभतलाई ध्याि िभदई, यभद उिीहरूले भिम्न कायटहरू गिट 

सक्र्ि् ििे कक्षाकोठाको िातािरणमा रहि सक्र्ि्: 

• उिीहरूको संक्रमणको अन्धन्तम भमभत िभर् १४ भदि सम्म मास्क लगाउिुहोस्। 

○ कृिया ध्याि भदिुहोस्: भस भस एसले सबै भिद्यािी र कमटचारीहरूलाई ओ भड एच (ODH) द्वारा 

िभहचाि गरेको यो १४ भदिको अिभि िरर सबै सू्कलका भित्री सुभििाहरूमा मास्क लगाउि 

आिश्यक हिेर्।   

• कोभिड-१९ (COVID-19) को लक्षणहरूकालाभग स्व-भिगरािी गिे िा अभििािकले भिगरािी गिे। 

• यभद उिीहरूले कोभिड-१९ (COVID-19) साँग सम्बन्धित लक्षणहरू अिुिि गिट िाल्र्ि् ििे (गम्भीरताको 

स्तरलाई ध्याि िभदई) अलग राख्िुहोस् र िरीक्षण गराउिुहोस्। 

कोभिड-१९ (COVID-19) कालाभग प्रत्यक्ष सम्पकट हरू िएका ती व्यन्धिहरू हि् जसलाई कोभिड-१९ (COVID-19) 

को िुभि िएको सकारात्मक प्रकरण (केस) िएका व्यन्धि(हरू)साँग प्रत्यक्ष सम्पकट मा आएको ििी िभहचाि गररएको 

हन्र्। 

 लक्षणको अिुगमि गिटकालाभग अभििािक र भिद्यािीहरू भजमे्मिार हिेर्ि्; यद्यभि, यभद िसट/सू्कलका 

कमटचारीहरूले बच्चामा लक्षणहरू िएको देख्र्ि् ििे उिीहरूले सोही अिुसार कारबाही गिुटिर्ट । 

खेल्नलाई परीक्षण 

एभसम्प्टोमेभर्क (स्पशोनु्मख) सम्पकट  िएकाहरूले भिम्न कायटहरू गरेमा अभतररि भक्रयाकलािहरूमा िाग भलि जारी 

राख्न सक्र्: 

• सक्षम हाँदा मास्क लगाउिुहोस्। (यसमा भिम्न समािेश र्ि्: यातायात; लकर कोठा; साइडलाइन्समा बस्ता/ 

उभिदा; र कुिै िभि समयमा मास्कले सास फेिट, गभतभिभिमा हस्तके्षि गदैि िा सुरक्षा खतरा भसजटिा गदैि।) 

• कोभिड-१९ (COVID-19) को सम्पकट मा आएको प्रारन्धम्भक सूचिा िभर् िरीक्षण गिे। 

• ५-७ भदिमा फेरर िरीक्षण गिुटहोस्। यो समयमा उिीहरु िेगेभर्ि (िकारात्मक) िएमा क्वारेन्टाइिबार् बाभहर 

भिस्किेर्ि्। 

कृपया ध्याि वििुहोस्: माभि उले्लख गररएका िरीक्षणहरू SARS-CoV-2 िाइरल (PCR िा antigen) िरीक्षण हि्। 

यी िरीक्षणहरू कसैद्वारा प्रोक्टोर/भिरीक्षण गररिु िर्ट  र एउर्ा ओिर-द-काउन्टर (कुिै फरक थिाि) िा घर-घरमा 

कुिै प्रोक्टोर/भिरीक्षण भबिै स्वयं-प्रशाभसतमा िरीक्षा भदि भमलै्दि। 

िि जािकारीकालाभग, कृिया यहााँ न्धिक गरर हेिुटहोस्:   

• Columbus Public Health 

• Ohio Department of Health 

• CCS Health Hub 

                                                                                  ### 

https://www.columbus.gov/publichealth/
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
https://www.ccsoh.us/Page/10966

