
५ मिनेटको कुराकानी
१ पटकको खोकी

बराबर

२ मिटर

नोवेल कोरोना भाइरसको थप संक्रिण फैमलन नमिनको लामि
तपाईहरुको साथ र सहयोिको लामि अनुरोध।

३ वटाअवस्था "बन्दकोठा" "मिडिाड" 

"नमिकबाट िेटघाट" निने！

खोज्नुहोMHLW COVID-19

अरु िामनसहरुसँि
पर्ााप्त दूरी कार्ि गने！

घरबामिरसिेत मिडिाडहुने खालका
गमतमिमििरुनगरौ！

सानोसिुहिा टहमलनकोलामि महडडुलया
जमिंिइत्यािीिनन मिल्छ

रेसु्टरेन्टहरूिा सिेत िूरी कायि िरौ！
- ठूलो सिूििा खानमपनको कार्ाक्रि नगने
- छेउको एक मसट छोडेर बसे्न
- एकअकााको मसिै अगाडी नबसे्न

झ्याल-ढोका खुला राखेर
सिर्-सिर्िा स्वच्छ िािा！

कुराकानी िने बेलािा
िास्कको प्रर्ोग गरौ！

टर ेन वा मलफ्ट मभत्र
कुराकानी गना कि गरौ！

"शून्य अिस्था" मसजनना िने लक्ष्य राखौ। घर बामहर पमन मभडभाड तथा नमजकबाट भेटघाट िने कुरािा मवशेष सावधानी！



"हात धुने" र "मास्क लगाउने इत्यादि खोकी दिष्टाचार" नोवेल कोरोना भाइरस
लगायत संक्रामक रोग ननयन्त्रणको मुलभूत उपायहरू हुन्।

१ २ ३

सबैदतर साबुन लगाईसकेपदि, अबत्यसलाई राम्रोसँग पानीले पखालेर, सफा रुमाल वा पेपर टावेलले हात सुक्खा हुने गरर पुछ्नुपिछ ।

५ ६

हातलाई सफा बनगरहेको पानीले राम्रोसँग
नभजाउने, त्यसपनि साबुन लगाउने, अनन
हते्कलालाई मज्जासँग नमचु्नपिछ ।

खोजु्नहोस्स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय

संक्रामकरोग दनयन्त्रणमा तपाईहरुको
साथ रसहयोगकोलादगअनुरोध

हात धुनु भन्दा अगाडी

ट्र ेन या कायछस्थल, सु्कल इत्यादी
मान्िेहरु जम्मा हुने स्थानमा यसको अनुसरण गरौ

[१]हात धुने

[२] खोकी दिष्टाचार

मास्कको उदचत प्रयोग

अपर्छट्को बेलामामास्क नभएको
बेलामा

१

हात धुने उदचत तररका

२

- नङलाई िोट्ो गरेर काट््ने गरौ
- घडी तथा औठीलाई फुकाल्ने गरौ

हातको पिानड हातलाई औला तफछ तन्काएको
जसरर नमचु्नपिछ ।

ध्यानपूवछक औलंाको टु्प्पो र नङको नबचमा
नमचु्नपिछ ।

औलाको नबचमा धुनुपिछ । बुढी औलालाई अको हातको हते्कलाले
माड्नुपिछ ।

नाडीलाई पनन निुट्ाई धुनुपिछ ।

३

४

३ वटा खोकी दिष्टाचार

खुला तररकाले खोके्न र
हाछु्यगने

खोके्न र हाछु्यगने बेलामा
खाली हातले िोपे्न

मास्कको प्रयोग गने

(नाक र मुखलाई ढाके्न)

नट्सू या रुमालले नाक र
मुखलाई ढाके्न

बाहुलाले नाक र मुख ढाके्न

नाक र मुख दुबैलाई पुरै ढाके्न मास्कको डोरीलाई कानको
पिाडी ल्याएर अड्याउने

मास्कको िेउिाउबाट् हावा ननिने गरर

नाकको डानड आनदमा ट्पक्क हुने गरर

अठ्याउने



थुकको सूक्ष्म छिटा

थुकको छिटा िुनाले

बन्द कोठा

छिडिाड

नछिकबाट िेटघाट
# मनोरन्िन प्रदान गने रेसु्टरा
# िोि-ितेर/ पाटी # ठुलो स्वर # छगत
# नाटक घर #कपडा फेने कोठा #बैठक कोठा

कुराकानी गदाा र खोक्दा छनक्लने
िाइरसयुक्त थुकको छिटा या कणहरु
सास छलदा शरीर छित्र प्रवेश गिा ।

नोवेल कोरोनािाइरस संक्रमण छनम्न माध्यमहरुबाट फैछलरहेको ि।

यी तीन अवस्थाहरुबाट बचौ ! (१) िेन्टिलेसनको उछचत व्यवस्था निएको बन्द स्थान, (२) धेरै माछनसहरू िम्मा िएर िीडिाड हुने स्थान, 

(३) नछिकबाट कुराकानी गने अवस्था

हात धुने / कीटाणुनाशकको प्रयोग, मास्कको प्रयोग , २ मीटरको (नू्यनतम १ मीटर) िौछतक दूरी महत्त्वपूणा ! उछचत िेन्टिलेसन
पछन अत्यनै्त महत्त्वपूणा ि !

िाइरस औलंाहरुको माध्यमद्वारा
नाक वा मुखबाट प्रवेश गिा # ढोकाको ह्यान्डल # टच प्यानल

िेन्टिलेसनको उछचत व्यवस्था निएको बन्द स्थानमा, ५ μ μm

िन्दा साना कणहरु केछह समयको लाछग हावामा उडेर, केछह पर
सम्म संक्रमण फैलाउन सके्न सम्भावना पछन

तथाकथथत यस् "वायु संक्रमण" जसका क्षयरोग र दादुरा भाइरसमा हुन्छ भनेर स्वीकार गररएका
कणहरु भन्दा पथन अझ स-साना कणहरुले, जसै्त एयरकन्डिसन इत्याथदको माध्यमद्वारा लामो
समयसम हावामा उड्ने, पर सम्मको दुरीमा संक्रमण गने सम्भावना हुन्छ। तथापी, यो "सूक्ष्म
थुकको थछटा संक्रमण" भन्दा फरक अवधारणा हो भने्न कुरा बुझ्नु जरुरर छ।


