घरमा िनयिमत �पमा COVID-19 का लक्षणह�को सुरक्षा जाँच गन�
यो सुरक्षा जाँच उपकरण कमर्चारी, िव�ाथ� र कु नै पिन घरका सदस्यका लािग हो।
खण्ड 1 - लक्षणह�: तपा�लाई यी लक्षणह�मध्ये कु नै लक्षण छ?

थप सामान्य लक्षणह�
❏

100.4 िड�ी फरे नहाइट वा सोभन्दा उ� ज्वरो आउने (कृ पया िव�ालय जानुअिघ �दन�ँ आफ्नो ताप�म जाँच्नुहोस्)

❏

खोक� ला�े वा खोक� अझ खराब �ने समस्या सु� �ने

❏

�ास��ासमा क�ठनाइ �ने

❏

स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने

कम सामान्य लक्षणह�
❏

घाँटी दु�े

❏

वाकवाक� ला�े

❏

वान्ता �ने

❏

पखाला ला�े

❏

का�े

❏

मांसपेशी दु�े

❏

अत्यिधक थकाइ ला�े

❏

नयाँ �कारको वा गम्भीर �पमा टाउको दु�े

❏

नाक बन्द �ने वा नाकबाट पानी ब�े समस्या सु� �ने

खण्ड 2 - निजकको सम्पकर् अनावरण
निजकको सम्पकर् लाई 15 िमनेट वा धेरैभएमा छ �फट वा निजकको �पमा प�रभािषत ग�रन्छ।
❏

तपा� COVID-19 भएको भनी पुि� भएको �ि�सँग निजकको सम्पकर् मा रहनुभएको छ?

❏

तपा� वा घरका अन्य लक्षणात्मक (COVID-19 जस्तै लक्षणह� भएको) सदस्यले हाल COVID-19 को परीक्षण नितजाह�को �तीक्षा गद�
�नु�न्छ?

❏

तपा�लाई सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारी वा िच�कत्सा अिधकारीले आइसोलेट वा �ारे न्टाइनमा ब�ुपछर् भनी भनेको छ?

खण्ड 3 - अक� चरणह�
के म घरमै ब�ुपछर्?
❏

तपा�लाई मािथ �दइएको एक वा सोभन्दा बढी थप सामान्य लक्षणह� (ज्वरो आउने, खोक� ला�े...) देिखएको छ भने, घरमै ब�ुहोस्। घरका
सदस्यह� पिन घरमै ब�ुपछर् ।

❏

तपा�लाई एक वा सोभन्दा बढी कम सामान्य लक्षणह� (घाँटी दु�,े वाकवाक� ला�े...) देिखएको छ भने, घरमै ब�ुहोस्। घरका सदस्यह� पिन
घरमै ब�ुपछर् ।

❏

तपा�ले खण्ड 2 मा �दइएको कु नै पिन ��को हो भनी जवाफ �दनुभएको छ भने, घरमै ब�ुहोस्।

मैले कसलाई फोन गनुप
र् छर्?
❏

िव�ाथ�ह�ले अनुपिस्थित बारे बताउनको लािग आफ्नो िव�ालयमा फोन गनुर्पछर्।

❏

कमर्चारीले के -कस्ता कागजातह� आवश्यक छन् भनी िनधार्रण गनर् आफ्नो �धानाध्यापक/सुपरभाइजर र साथै मानव संसाधनह�लाई पिन
फोन गनुर्पछर्।

❏

तपा�लाई मूल्याङ्कन वा COVID-19 को परीक्षणको आवश्यकता छ भने आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार �दायकलाई फोन गनुर्होस्।

❏

MDH COVID-19 हेल्पलाइनले 651-297-1304 मा वा health.covid19@state.mn.us इमेलमा जनताको ��ह�को जवाफ �दन
सक्छ।

