COVID – 19

संशोधित 12/3/20

विद्यार्थी र कर्मचारी दै निक स्क्रीनिंग

अभििावक र कर्मचारीले स्कूलर्ा वा कार्र्ा जानुिन्दा पहिले ननम्नभलखित प्रश्निरूको िो वा िोइन जवाफ हदएर
दै ननक स्वास््य जााँच पूरा गनप
ुम र्म ।
र् ……. र्ै न

तापर्ान 100.4 डिग्री फरे निाइट वा बढी

र् ……. र्ै न

घााँटी दि
ु ेको

र् ……. र्ै न

सााँस फेनम गाह्रो िुने गरर नयााँ अननयन्त्न्ित िोकी

र् ……. र्ै न

पिाला, बान्ता, वा पेट दि
ु ेको

र् ……. र्ै न

ववशेष गरर ज्वरो सहित धेरै टाउको दख्न
ु थालेको

र् ……. र्ै न

के ववद्याथी वा कर्मचारीलाई COVID-19 िएको रुपर्ा पहिचान गररएको र्, र
स्वास््यको SD वविागद्वारा कार् र स्कूलर्ा फकमनको लागग अनुर्नत हदएको र्ै न ?

र् ……. र्ै न

के ववद्याथी वा कर्मचारीलाई पुन्त्टट िएको COVID-19 केसको नन्त्जकको सम्पकमको

रूपर्ा पहिचान गररएको र् (15 भर्नेट वा सो िन्दा बढी 6 फफट वा कर् दरु ी भिि)
?* (तल िे नि
ुम ोस ्)

यदद तपाईंले र्ाधर्थ कुिै पनि छ जिाफ ददिुभएर्ा...
1. स्क्कूल िा कार्र्ा िजािुहोस ् ।

2. आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकम गनि
ुम ोस ्।

पिमनि
ु ोस ्

3. आफ्नो स्कूलर्ा सम्पकम गरे र नतनीिरूलाई लक्षणिरूको बारे र्ा जानकारी हदनुिोस ् ।
तपाईंले COVID-19 सम्बन्त्न्ध कुनै पनन प्रश्निरूको लागग 1-800-997-2880 र्ा

स्वास््यको SD वविागलाई पनन सम्पकम गनम सक्नुिुन्र् ।
4. COVID को िेगेदिभ जााँच िभएसम्र् िा जााँच िगररएर्ा लक्षण सुरु िएको कम्तीर्ा

10 ददिसम्र् र बििा ज्िरो 24 घण्िासम्र् र लक्षणहरूर्ा सुिार िआउाँ दासम्र् िदहस्क्कार
गिह
ुम ोस ् ।

* COVID-19 पोजजदिभ भएको व्यजततको संसगमर्ा आउिेहरूको लाधग 14-ददिको तिारन्िाइि ससफाररस गररएको छ । यदद केही सतमहरू
पूरा भएर्ा 10 िा 7 ददिको िदहस्क्करण स्क्िीकायम हुि सतिेछ । यदद संसगम भएको व्यजततर्ा कुिै पनि लक्षणहरू िभएर्ा 10-ददिको
िदहस्क्करण प्रयोग गिम सककिेछ, तर निगरािी गिम जारी राख्नुपछम । यदद संसगम भएको व्यजततर्ा कुिै पनि लक्षणहरू िभएर्ा, 5 औं ददि
िा पनछको जााँच िेगेदिभ भएर्ा, 7-ददिको िदहस्क्करण प्रयोग गिम सककिेछ, तर निगरािी गिम जारी राख्नप
ु छम ।

न्त्स्िनको र्ापदण्ि सर्ुदायर्ा प्रसार र CDC तथा SD DOH को भसफाररसिरूको स्तरको आधारर्ा पररवतमनको ववषय िो ।

