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एउटै घरमा बस्ने ठूलो वा ववस्तृत  
पररवारहरूका लावि विर्देशिका  

वदृ्ध वयस्कहरू र गम्भीर चिकित्सिीय अवस्था भएिथा िुन ैपकन 
उमेरिथा मथाकनसहरू िोरोनथा भथाइरस रोग 2019 (COVID-19) बथाट 
कबमथारभी हुने उच्च जोखिममथा हुन्छन।् यवर् तपाईंको घरमा यी उमनेरका 
माविसहरू हुिुहुन्छ भिने, पररवारका सबै सर्स्यहरूलने आफूहरू उच्च 
जोखिम छु भन्ने मािनेर व्यवहार ििुनुपछनु। ठूलथा वथा कवस्तृ पररवथारहरूमथा 
सँग ैबस्े मथाकनसहरूलथाई यकि ठथाउँ िम छ भने यो िकठन हुन सक्छ। 
तपथाईंिो पररवथारमथा सबभैन्था संवेिनशभील हुने व्यकतिलथाई सुरक्षित 
गन्न कनम्न जथानिथारभी मद्दतगथार हुन सक्छ।

यस िथागजथातले कनम्न िथाय्न िसरभी गनने भन्े बयथान गछ्न:
• 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

तपथाईं घरबथाट बथाकहर जथानुपिदा पररवथार सिस्यलथाई िसरभी 
सुरक्षित गनने
वास्वमै आवशयक िहुुँ र्ासम्म घरबाट बावहर िजािुहोस!्

उदािरणको लागि, तपाईंलाई काम, गकरारा पसल, औषधालय वा गिलाइ िर्न रसगकरे चिगकत्ा अपोइन्टमेन्टिरू 
(जस्ै, क्ििुिरूका लागि वा िम्भीर स्ास्थ्य अवस्ािरू भएका मागरसिरूका लागि) मा जारुपर्न भरे मात्र बागिर 
जारुिोस।् आवशयक काम िर्नका लागि COVID-19 बाट हुरे िम्भीर गबमारभीको उच्च जोखिममा ररिकेा एक वा दुईजरा 
पररवारका सदस्यिरूलाई रोजु्िोस।् यवर् तपाईं घरबाट बावहर जाि पिदे भयो भिने, विम्न िौवटा उपाय अपिाउिुहोस:्

1. कुिै आकारको सामाशजक जमघट सवहत भभडहरूमा िजािुहोस।् 

2. अन्य माविसहरूबाट कम्ीमा 6 वफट टाढा रहिुहोस।्

3. आफ्ा हातहरू प्ाय: धोई राि ्िुहोस।्

4. माविसहरूद्ारा बारम्ार रूपमा छोइएका खलफ्टका बटि र रनेखलङ जस्ा सतहहरू िछुिुहोस।्

5. सम्भव भएसम्म रनेल वा बस जस्ा सावनुजविक यातायातको प्योि िििुनुहोस।्  यवर् तपाईंलाई सावनुजविक यातायात प्योि ििनै पिदे 
भयो भिने, 

 » सम्व भएसम्म यातु्रिरूबाट कम्भीमा 6 गिटको दुरभी कायम राखु्िोस।्
 » ह्ाण्डरेलिरू जस्ा बारम्ार रोइरे सतििरूमा ररुरुिोस।्
 » साव्नजगरक यातायातबाट गरक्किरसा् जचत सक्ो क्रटो आफ्ा िातिरू धुरुिोस ्वा सेगरटाइजर प्रयोि िरु्निोस।्

6. अरूका घरका सर्स्यहरूसुँ ि कारमा यात्ा िििुनुहोस।् 

7. COVID-19 फैखलिने िभतलाई सुस् बिाउि एउटा मास्क लिाउिुहोस।् 

 » माकििरूको प्रयोिको बारेमा जारकारभी यसमा उपलब्ध रिकेो र  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html।



8. तपाईं घरमा आउिासाथ हातहरू धुिुहोस।् 

9. आफ्ो घरमा उच्च जोखिममा रहनेका व्यवतिहरूसुँ ि भौभतक दुरी कायम राख्ुहोस।्   
उदािरणको लागि, अंकमाल िरने, िुम्र िरने वा िारा वा पेयपदा ््निरू बाँडरे। 

तपाईं अत्ावशयक कामिरू बारे ्प जारकारभी www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html.मा 
िेला पार्न सकु्हुन्छ।

गम्भीर कबमथारभीिो उच्च जोखिममथा रहिेथा घरिथा सिस्यहरूलथाई 
िसरभी संरषिण गनने
65 वा सोभन्ा बिभी उमेरका वयकि र चिगकत्ा अवस्ािरू अन्ति्नत िम्भीर रिकेा मागरसिरू COVID-19 बाट िम्भीर 
गबरामभीको उच्च जोखिममा रर।् यवर् तपाईंको घरमा यी उमनेरका माविसहरू हुिुहुन्छ भिने, पररवारका सबै सर्स्यहरूलने 
आफूहरू उच्च जोखिम छु भन्ने मािनेर व्यवहार ििुनुपछनु। 

यहाँ तपाईंको घरपररवारका सर्स्यहरूलाई सुरशषित राख्ने सातवटा तररका छि।् 

1. सम्भव भएसम्म घरमा बस्ुहोस।्

2. आफ्ा हातहरू धनेरैजसो, गविेषिरभी आिू साव्नजगरक स्ारमा िएपक्र वा आफ्ो राक पुरेपक्र, िोकेपक्र वा 
िाचछिउँ िरेपक्र धुरुिोस।् िातिरू कगिले र कसरभी धुरे भन्े सम्न्भी जारकारभी यिाँ िेला पार्न सगकन्छ:  
www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html.

3. तपाईं साबुि र पािीलने हात धुि सकु्हुन् भिने कम्ीमा 60% अल्ोहल समावनेि भएको अल्ोहलमा आधाररत 
ह्ाणड सनेविटाइजर प्योि ििुनुहोस।्

 » आफ्ो िते्लामा ्डाइमको मात्रा राखु्िोस ्र आफ्ो िातका सबै भाि, औंला र रङिरूलाई समेटेर चतरभीिरू सुख्ा रहँुदासम्म आफ्ा 
िातिरू एकसा् गमचु्िोस।्

4. िधोएका हातहरूलने आफ्ा आुँ िाहरू, िाक र मुि िछुिुहोस।्

5. िोक्ा र हाभछिउुँ  िर्दा छोप्ुहोस।्

 » यगद तपाईं िोकु्हुन्छ वा िाचछिउँ िरु्नहुन्छ भरे, आफ्ो मुि र राक गटसु्यले िाँकु्िोस ्वा आफ्ो कुगिरोको चभत्रभी 
भाि प्रयोि िरु्निोस।्

 » प्रयोि िररएका गटसु्यिरू िोिोर िाल्े भाँ्डामा िालु्िोस।्
 » आफ्ा िातिरूलाई तुरून्तै धुरुिोस।्

6. आफ्ो घर सफा राख्ने र वकटाणुरवहत बिाउिने ििुनुहोस।् 

 » उपलब्ध भएमा, प्रयोि िर्न योगय पनजािरू लिाउरुिोस।्
 » बारम्ार रोइरे सतििरूलाई साबुर र पारभी वा अन्य ग्डटजनेन्टिरूले सिा िरु्निोस।्  यसमा टेबल, िोकाका िुक्कल, 
बत्भीका क्स्ििरू, काउन्टरटप, ह्ाण्डल, ्डकेि, िोर, कुञ्भीपाटभी, िौिालय, िाउसेट र धारािरू समावेि हुन्छर।्

 » त्सपक्र, सतिको लागि उपयुक्त हुरे EPA द्ारा दतता िररएको कीटाणुरािक प्रयोि िरु्निोस।् सरसिाईका 
उत्ादरको सुरक्षित र प्रभावकारभी प्रयोि िर्न लेबुलमा भएका गरदनेिरिरूको पालरा िरु्निोस।् कीटाणुरािक 
भरेका सतििरूमा हुरे कीटाणुिरूलाई मारने रसायरभी पदा ््न हुर।्

EPA द्ारा दतता िररएको कीटाणुरािकिरू यिाँ सूिभीबदध रर:् www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2.

सिा िरने र कीटाणुरगित बराउरे सम्न्भी ्प जारकारभी यिाँ पाउर सगकन्छ: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/cleaning-disinfection.html

7. आिन्ुकहरूलाई तपाईंको घरमा रहि आवशयक िहुुँ र्ासम्म उहाँहरूलाई आउि िवर्िुहोस।्

तपाईं ्प जारकारभी www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html. मा िेला पार्न सकु्हुन्छ।
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बथालबथाखलिथा र अरूलथाई कबरथामभी हुनबथाट िसरभी सुरषिथा गनने
सम्व भएमा, 65 वष्न र सोभन्ा बिभी उमेरका वयकि र िम्भीर चिगकत्ा अवस्ािरू भएका मागरसिरूले आफ्ो घरपररवारमा रिकेा 
बालबाखलकाको स्यािार िरु्न पददैर। यगद उच्च जोखिममा रिकेा मागरसिरूले आफ्ो घरपररवारमा रिकेा बालबाखलकाको स्यािार िरु्नपर्न भरे, 
चतरभीिरूको स्यािारमा रिकेा बालबाखलकाले घरपररवार बागिरका व्यगक्तिरूसँि सम्पक्न मा आउरु हँुदैर।  

बालबाखलका र अरूलाई वबरामी हुिबाट सुरषिा ििनुको लावि यी पाँचवटा सुझावको पालिा ििुनुहोस।्

1. बालबाखलकालाई सबैजिालने स्वसथ रहिको लावि ििुनुपिदे समाि सुझावहरू शसकाउिुहोस।्  बालबाखलका र अन्य मागरसिरूमा 
लषिणिरू रदेखिए तापगर चतरभीिरूबाट भाइरस िैलर सक्छ। www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-
covid-spreads.html. मा िएर ्प जानु्िोस।्

2. बालबाखलकालाई अन्य घरका बालबाखलकासुँ ि व्यवतिित रूपमा िनेलमा सामनेल हुि िवर्िुहोस।्

3. बावहर िनेखलरहनेका बालबाखलकालाई आफ्ो घरका सर्स्य िभएका कुिै पवि व्यवतिबाट 6 वफट टाढा रहि 
शसकाउिुहोस।्

4. बालबाखलकालाई भभवडयो च्ाट र फोि कलहरू माफनु त आफ्ा साथीहरूसुँ ि जोवडि मद्दत ििुनुहोस।् 

5. बालबाखलकालाई आफ्ा हातहरू धुि शसकाउिुहोस।्  िात धुराले चतरभीिरूलाई स्स् राख् र अन्यिरूबाट भाइरस 
िैलर रोक् सक्छ भरभी व्याख्ा िरु्निोस।् 

 » आफ्ा िातिरूलाई सिा, बगिरिकेो पारभीले (तातो वा चिसो) चभजाउरुिोस,् धारा बन् िरु्निोस ्र साबुर लिाउरुिोस।्
 » आफ्ा हातहरूमा साबुरले रि्डरे िाँज गरकालु्िोस।् आफ्ा िातिरूको पराग्ड, औंलािरूको बभीिमा र रङिरूको मुगर िाँज 
लिाउरुिोस।्

 » आफ्ा िातिरूलाई कम्भीमा 20 सेकण्डसम्म रिडरुिोस।् 
 » आफ्ा िातिरूलाई सिा, बगिरिकेो पारभीले राम्ोसँि पिालु्िोस।्
 » आफ्ा िातिरूलाई सिा टावेल प्रयोि िरभी वा िावामा सुकाउरुिोस।्

तपाईं www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html. मा िएर बालबाखलकाको लागि स्यािारबारे ्प जारकारभी 
िेला पार्न सकु्हुन्छ।

कबमथारभी भएिथा घरिथा सिस्यिो स्यथाहथार िसरभी गनने
Covid-19 बाट गबरामभी भएका धेरैजसो मागरसिरूलाई िलुका गबमारभीपर हुन्छ र ठीक हुर घरमा बसु्पर्न। घरको स्यािारले COVID-19 
िैलरबाट रोक् र COVID-19 बाट िम्भीर रूपमा गबमार हुरे जोखिममा रिकेा मागरसिरूको सुरषिा िर्नमा मद्दत हुर सक्छ।  
तपाईंलने घरमा वबमार भएका कोही व्यवतिको स्याहार िर्नै हुिुहुन्छ भिने, यी छवटा सुझावको पालिा ििुनुहोस:्

1. व्यवतिलाई सम्भव भएसम्म तपाईं सवहत अन्य माविसहरूबाट टाढा एउटै कोठामा बस् लिाउिुहोस।् 

2. सम्भव भएसम्म, उहाँलाई छुटै् बाथरूम प्योि िराउिुहोस।्

3. COVID-19 का आपातकालीि चनेताविी संकने तहरू* िोज्ुहोस।् यवर् कुिै व्यवतिलने यस्ा लषिणहरू र्नेिाउुँ र्ै 
छि ्भिने, तत्ाल आकशमिक भचवकत्ा स्याहार िोज्ुहोसः्

 » शवास-प्रशवासमा कगठराई हुरे
 » रातभीमा गररन्तर दुिाइ वा िाप हुरे
 » रयाँ दुगवधा हुरे
 » उठर वा जािा रिर रसके्
 » ओठ वा अरुिार गरलो हुरे

*  यो सूिभी समू्पण्न सम्ागवत लषिणिरूको सूिभी िोइर। अन्य कुरै पगर लषिणिरू िम्भीर भएमा वा तपाईंलाई चिन्ताजरक लािेमा कृपया 
आफ्ो चिगकत्कीय प्रदायकलाई कल िरु्निोस।्
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4. COVID-19 लािनेको व्यवतिलने विम्न कायनुहरू ििुनुहुन्छ भिी सुविशशचत ििुनुहोस:्

 » िाइड्टेे्ड रिरको लागि धेरै तरल पदा ््न गपउरुहुन्छ
 » घरमै आराम िरु्नहुन्छ
 » लषिणिरूमा मद्दतको लागि पसलमा सक्जलै गकन् पाइरे औषचधिरू (आफ्ो चिगकत्कसँि कुरा िरेपक्र) प्रयोि िरु्नहुन्छ  

धेरैजसो मागरसिरूमा लषिणिरू केिभी गदरसम्म रिन्छर ्र चतरभीिरू एक िप्ापक्र गरको हुन्छर।् 

5. भतिीहरूको भचवकत्कको फोि िम्र खलिुहोस ्र COVID-19 लािनेको व्यवति झि वबमार भएमा उहाँको भचवकत्कलाई फोि 
ििुनुहोस।्

यगद अङ्ग्ेजभी तपाईंको दोस्ो भाषा िो भरे, घरको सदस्यलाई दोभाषे कसरभी अरुरोध िरने भन्े ्ािा हुरुपर्न।  

6. आपतकालीि अवसथामा 911 मा फोि ििुनुहोस।् गबरामभीलाई COVID-19 लािेको र र लाग्े आिंका िररएको र 
भरभी 911 सञ्ालकलाई बताउरुिोस।्

यगद अङ्ग्ेजभी तपाईंको दोस्ो भाषा िो भरे, घरको सदस्यलाई दोभाषे कसरभी अरुरोध िरने भन्े ्ािा हुरुपर्न।  

तपाईं गबरामभी भएका कुरै व्यगक्तलाई स्यािार िरने बारे जारकारभी यिाँ िेला पार्न सकु्हुन्छ  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html. 

घरिो ठथाउँ सभीकमत हँुिथा पररवथारिो कबमथारभी भएिो सिस्यलथाई िसरभी 
अलगग ैरथाख्े
यगद तपाईं COVID-19 बाट गबमारभी भएका मागरसिरूका लागि रुट्ै कोठा र बा्रूम उपलब्ध िराउर सकु्हुन् भरे, चतरभीिरूलाई अन्य 
घरपररवारका सदस्यिरूबाट रुट्ै राख्े प्रयास िरु्निोस।् सबैजरा, गविेषिरभी उच्च जोखिममा भएका तभी मागरसिरू (65 वष्न उमेरका र चिगकत्ा 
अवस्ािरू भएका मागरसिरू) लाई सुरक्षित राख्को लागि आफ्ो घरपररवारमा य्ोचित गवभाजर क्सज्नरा िरने प्रयास िरु्निोस।्

वबमारी भएका घरका सर्स्यहरूलाई अलगिै राख् विम्न र्िवटा उपाय अपिाउिुहोस:्

1. वबरामी भएका र अन्य घरका सर्स्यहरूबीच 6 वफटको दुरी राख्ुहोस।्

2. िोक्ा र हाभछिउुँ  िर्दा छोप्ुहोस;् हातहरू बारम्ार धुिुहोस;् र आफ्ो आुँ िा, िाक र मुि िछुिुहोस।्

3. घरपररवारका वबरामी सर्स्यलाई घरमा र बावहर (भतिी भचवकत्कको कायदालयमा प्वनेि ििुनुअभघ सवहत) अन्य माविसहरूको वरपर 
रहुँ र्ा मास्कको प्योि ििनु लिाउिुहोस।्
तर त्ो 2 वष्न मुगरका बालबाखलका, शवास िेर्न समस्या भएको कुरै व्यगक्त वा मद्दत गबरा रोगपरे कप्डा िटाउर असषिम भएका कुरै 
व्यगक्तको माच् राखिरु हँुदैर। माकििरूका बारेमा ्प जारकारभी यिाँ िेला पार्न सकु्हुन्छ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html।

4. उच्च जोखिममा भएका माविसहरूलाई वबरामी भएका माविसहरू भन्ा छुटै् राख्ुहोस।् 

5. वबरामी भएको माविसलाई पररवारको एकजिा सर्स्यलने मात् स्याहार ििुनुहोस।्  
यो स्यािारकतता भरेको िम्भीर गबमारभी हुरे जोखिममा रभएको कोिभी व्यगक्त हुरुपर्न।

 » स्यािारकतताले गबरामभी व्यगक्त भएको ठाउँका सा्सा्ै गबस्रा र कप्डा सिाइ िरु्नपर्न। 
 » स्यािारकतताले घरपररवारमा अन्य मागरसिरू, गविेषिरभी िम्भीर गबरामभीको उच्च जोखिममा भएका व्यगक्तिरूसँि 
सम्पक्न  घटाउरुपर्न।

 » गबरामभी भएको व्यगक्तको लागि स्यािारकतता र सिा िरने, रुिाउरे वा अन्य दैगरक काय्निरूमा मद्दत आवशयक परने घरपररवारका अन्य 
सदस्यिरूका लागि चभन् स्यािारकतता हुरुपर्न।  

6. EPA प्माखणत वकटाणुिािकहरूलने र्ैविक रूपमा सतह, ढोकाका चुक्कल र अन्य साधारणतया रोइरे सतििरूलाई सिा िरभी 
गकटाणुरगित बराउरुिोस।् यिाँ सूिभी िेला पारु्निोस:् www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-
cov-2.

पषृ्ठ 5 को 4



पषृ्ठ 5 को 5

7. घरमा हुिने महत्त्वपूणनु आवशयकताहरू िभएका आिन्ुकहरूलाई सीवमत ििुनुहोस।् 

8. फोि, िािा, वबस्रा वा िनेलौिाहरू जस्ा व्यवतिित सामग्ीहरू साझा िििुनुहोस।्

9. वबरामी भएको व्यवतिसुँ ि तपाईंलने सुत्ने कोठा साझा ििुनु पर ्यो भिने, विम्न कायनु ििदे प्यास ििुनुहोस:्

 » कोठामा राम्ोसँि िावा िेलर भरभी सुगरक्शित िरु्निोस।् झ्ाल िोलु्िोस ्र ताजा िावा आउरका लागि पङ्िा िालू 
िरु्निोस।्

 » सम्व भएसम्म गबस्रा कम्भीमा 6 गिट टािा राखु्िोस।्
 » गबरामभीको िुट्ा भएचतर आफ्ो टाउको हुरेिरभी सुतु्िोस।्
 » गबरामभीको गबस्राबाट अकको गबस्ारालाई रुट्ै बराउर वरपर पदता वा अन्य भौचतक ग्डभाइ्डर राखु्िोस।् उदािरणको लागि, तपाईंले 
िावरको पदता, कोठाको क््रिर ग्डभाइ्डर, ठूलो दराज पोस्ट बो्ड्न, गकल्ट वा ठूलो बे्डस्पे्ड प्रयोि िर्न सकु्हुन्छ।

10. वबरामी भएको माविसलाई साझा प्योि िररिने बाथरूममा बारम्ार रूपमा छोइिने सतहहरूलाई सफा िरनेर वकटाणुरवहत बिाउि 
भन्ुहोस।्

यगद यस्ो सम्व रैर भरे, बा्रूमलाई साझा प्रयोि िरने अन्य मागरसिरूले बा्रूम सिा िर्न वा गकटाणुरगित बराउर वा प्रयोि िर्न 
प्रवेि िरु्न भन्ा अिाग्ड गबरामभी व्यगक्तले बा्रूम प्रयोि िरे पशिात सके सम्म धेरै बेर पि्नरु पद्नर। कोठामा राम्ोसँि िावा िेलर भरभी 
सुगरक्शित िरु्निोस।् झ्ाल िोलु्िोस ्र ताजा िावा आउर र िावा िेल्का लागि पंिा (सम्व र भरे) िालू िरु्निोस।्

घरिो कबमथारभी सिस्यसँग िसरभी िथानथा िथाने र िुवथाउने
सम्व भएमा, घरको गबमारभी सदस्यको लागि उिाँ बक्सरिकेो रुटै् स्ारमा िाराको प्ेट लिाउरुिोस।् उिाँ बक्सरिकेो रुट्ै स्ारमा िार 
सकु्हुन् भरे, उिाँ िारा िारे समयमा घरका अन्य सदस्यिरूबाट 6 गिट टािा रिरुपर्न। वा, उिाँिरूले घरका अन्य सदस्यले िारे भन्ा िरक 
समयमा िारुपर्न।

साथै, यी सातवटा सुझावको पालिा ििुनुहोस:्

1. तपाईं वबमार हुिुहुन्छ भिने िािा पकाउिमा मद्दत िििुनुहोस।् 

2. िािा िािुअभघ आफ्ा हातहरूलाई साबुि र पािीलने कम्ीमा 20 सनेकने णडसम्म धुिुहोस।्
यसमा घरका सबै सदस्यिरू समावेि हुन्छर!्

3. घरको प्त्नेक सर्स्यको प्नेटमा िािा राखर्ा सफा भाँडा प्योि ििुनुहोस।्  

4. घरका अन्य कोहीलने िािने वा प्योि ििदे समाि भाँडाबाट ििािुहोस ्वा समाि भाँडा प्योि िििुनुहोस।् 

5. सम्भव भएमा, पकाउिने भाँडा, वपउिने विलास र भाँडाकुडा (िाद्य सनेवा वस्ुहरू) सम्ाल्ा पनजाहरू लिाउिुहोस।्  
सा्ै, तपाईंले यभी प्रयोि िर्न योगय रभएको वसु्िरूलाई प्रयोि िरेपक्र तातो पारभी र साबुरले वा भाँ्डा धुरे मेक्सरमा 
धुरुिोस।्

6. एउटै व्यवतिलने मात् वबरामी व्यवतिको िािा खलएर जािुहोस ्र वबरामी व्यवतिको िाद्य सनेवा वस्ुहरूलाई सफा 
ििुनुहोस।् सो व्यगक्त िम्भीर गबमारभीको उच्च जोखिममा रभएको हुरुपर्न।

7. प्योि िररएका िाद्य सनेवा वस्ुहरू ह्ाणडल िरनेपशछ हातहरू सफा ििुनुहोस।्

cdc.gov/coronavirus


