पाथवे �लजेन्ड

प्रोटोकल A: को�भड-19 का ला�ग व्यिक्तगत पर��ण पोजे�टभ आएको

�वद्यालयमा

घर जानुहोस्

को�भड-19
का ला�ग
प�र�ण पोजे�टभ
आएको छ?

घर जानुहोस ्

प्रोटोकल A:

ला�ग व्यिक्तगत पर��ण पोजे�टभ
घर

1.
2.

ल�णहरू सध
ु ार भए

�दन 11 मा तथा एक पटक �वद्यालय फ�कर्नुहोस ्ः

24 घण्टासम्ममा ज्वरो कम हुने औष�ध �बना ज्वरोबाट मक्
ु त

कृपया ध्यान �दनुहोस:्
•

व्यिक्तमा ल�णहरू नदे �खएको खण्डमा ल�णहरू सरु
ु हुँदा वा पोिज�टभ PCR वा एिन्टजेन पर��ण प�छ 10 �दनको अव�ध सरु
ु हुन्छ।
o

•

पल्
ु ड पर��णको रूपमा व्यिक्तको पर��ण पोजे�टभ दे �खएमा, पल्
ु ड पर��ण न�तजा पोजे�टभ दे �खएको �दनको 10-�दने अव�ध
बाट सरू
ु हुन्छ।

10 �दन प�छ व्यिक्तहरूले यी मापदण्ड परू ा नगरे मा जनस्वास्थ्य प्रा�धकरणको सम्पकर् अन्वेषणबाट (स्थानीय स्वास्थ्य स�म�त वा

सामद
ु ा�यक अन्वेषण सहयोगी) वा स्कूलबाट फ�कर् नु भन्दा प�हला स्कूल स्वास्थ्य पेशेवरहरू �नकासी प्राप्त गनुर् पछर् ।
•

�वद्यालय फकर् ने कुरा समय र ल�णहरू �वश्लेषणमा आधा�रत हुनप
ु छर् । फकर् नभ
ु न्दा अगा�ड व्यिक्तहरूले अक� को�भडको प�र�ण �लन
�सफा�रस ग�रएको छै न।
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ल�ण�वह�न
निजकका
सम्पक

को�भड-19 संक्रमणसँग निजकको
सम्पकर् हुनुहुन्छ र तपा� ल�ण�वह�न
हुनुहुन्छ?

घर
होस्होस्
घरजानु
जानु

के तपा� पर��ण तथा
क्वारे न्टाइनबाट छुट्नु
भएको हो?

हो

पर��ण तथा क्वारे न्टाइनबाट छुट

•
•

ल�ण नदे �खने, पण
ू र् रूपमा खोप लगाएको

होइन

क�ाकोठा निजकको सम्पकर्हरूमा मास्क लगाएको तथा 3 �फट टाढा रहने दव
ु ै

�वद्यालयमा रहनुहोस ्

व्यिक्तहरूलाई उपलब्ध गराइएको �थयो।
•

बस निजकको सम्पकर्हरूमा मास्क लगाएका व्यिक्तहरूलाई उपलब्ध

के तपा�को
�वद्यालयले पर��ण
गराएर प्रती�ा गन�
प्रदान गरे को छ र
तपा�ले अप्ट इन
गद� हुनुहुन्छ?

गराइएको �थयो र बसको झ्यालहरू खुल्ला �थयो।
•

गत 90 �दन �भत्रमा को�भड भयो

हो

होइन

तपा�ले कुन �वकल्प
पालना गनह
ुर् ु न्छ?

क्वारे न्टाइन
+ 1 पर��ण

प्रोटोकल B-2:
परम्परागत प्रोटोकल

प्रोटोकल B-1:
पर��ण गराएर प्रती�ा गनुह
र् ोस ्
*�सफा�रस ग�रएका �वकल्प*

क्वारे न्टाइन
+ पर��ण भएको छै न

प्रोटोकल B-3
वैकिल्पक प्रोटोकल

घर

घर

• सबै समय स्कूलमा मास्क लगाउनुहोस ्, खाना खाँदा

वा पेय पदाथर् �पउँ दा बाहेक (सम्भव भएसम्म मास्क

1.
2.

कुनै I हप्तान्तमा �दनहुँ नेगे�टभ पर��ण गनुह
र् ोस ् I

ल�ण�वह�न रहने

5 �दनमा वा सोभन्दा प�छ को�भड PCR
वा द्रत
ु एिन्टजेन पर��ण नेग�े टभ प्राप्त

नलगाउँ दा 3' दरु � कायम राख्नुहोस ्)।

• अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरूको ला�ग स्कूल �दनहरू वा

गनुह
र् ोस ्

3.

14 �दनसम्म ल�णहरू �नगरानी गनुह
र् ोस ्

(हप्तान्त प�र�णहरू = eMed गह
ृ पर��ण �लनुहोस ्)

कृपया ध्यान �दनुहोस ्: पर��ण पालना नगरे मा

�दनहरू

अनप
ु िस्थ�तमा घटाउन प्रथ�मकता �दएको

• घरमा क्वारे न्टाइन I गैर-�वद्यालय/अ�त�रक्त पाठ्यक्रम
• 14 �दनसम्म ल�णहरू �नगरानी गनुह
र् ोस ्।

तपा�लाई प्रदान ग�रएकोः

तपा�लाई प्रदान ग�रएकोः

पाठ्यक्रम हप्तान्त �दनहरूमा पर��ण गनह
ुर् ोस ्

तपा� ल�ण �वह�न हुँदासम्म स्कूलमा रहनुहोस ् र:

11 �दन �वद्यालयमा फकर्नुहोस ्

8 �दन �वद्यालयमा फकर्नुहोस ्

अव�ध 7 �दन हो। �वद्यालय �दनहरूमा + कुनै अ�त�रक्त

वा बसेमा, यो �वद्यालयबाट �वद्याथ�को
�वकल्प हो।
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1.
2.

ल�ण�वह�न रहने

14 �दन सम्म ल�णहरू �नगरानी

गनुह
र् ोस ्।

पाथवे �लजेन्ड
�वद्यालयमा

प्रोटोकल C: ल�ण�वह�न निजकका सम्पकर्हरू

Binax
NOW सँग
पर��ण

ल�णहरू अनुभव
ग�ररहे को?

घर जानुहोस्

प्रोटोकल A
व्यिक्तगत पर��ण पोजे�टभ

पोजे�टभ

घर

नेगे�टभ
�नम्नमध्ये कुनैप�न ल�णहरूसँग दे खापन�?

बोल्ड मा भएको ल�णहरू
खोप लगाएको व्यिक्तहरुले
अनुभव ग�ररहनुभएको छ भने
'हो' भन्ने मात्र जवाफ �दनुहोस ्

• ज्वरो आउने (100.0° फरे नहाइट वा उच्च), जाडो हुने वा जाडोले काप्ने
• श्वासप्रश्वासमा क�ठनाइ वा स्वाँ-स्वाँ हुने
• स्वाद वा गन्धको नयाँ कमी

• मांसपेशी दख्
ु ने वा शर�र दख्
ु ने

• खोक� लाग्ने (द�घर्काल�न खोक� जस्ता �ात कारणले गदार् नभएर)

होइन

• अन्य ल�णहरूसँग संयक्
ु तमा हुँदा घाँट� दख्
ु ने

• अन्य ल�णहरूसँग संयक्
ु तमा हुँदा वाकवाक� लाग्ने, वान्ता हुने वा झाडापखाला

लाग्ने

खोप नलगाएको व्यिक्तहरुले
बोल्ड मा भएको कुनै प�न
ल�ण र/वा बोल्डमा नभएको
कुनै प�न ल�णहरूको संयोजन
गनुभ
र् एको छ भने 'हो' भन्ने
जवाफ �दनुहोस ्

• अन्य ल�णहरूसँग संयक्
ु तमा हुँदा टाउको दख्
ु ने

क�ामा फकर्नुहोस ्

• अन्य ल�णहरूसँग संयक्
ु तमा हुँदा थकाई लाग्ने

• अन्य ल�णहरूसँग संयक्
ु तमा हुँदा नाक बन्द हुने वा �सँगान ब�गरहने

(एलज�हरू जस्ता अन्य �ात कारणहरूले गदार् नभएर)

*ल�णहरू एउटै रहन्छ भने
3-5 �दन प�छ पुनः पर��ण
गनुर्होस ्

हो

क्वारे न्टाइन
+ 1 पर��ण

तपा�ले कुन
�वकल्प पालना
गनह
ुर् ु न्छ?

क्वारे न्टाइन
+ पर��ण भएको छै न

प्रोटोकल C-1
पोस्ट-ल�णहरू + पर��ण

प्रोटोकल C-2
वैकिल्पक प्रोटोकल
घर

घर

�वद्यालय एक पटक फकर्नुहोस ्:

1. ल�णहरू सुधार भए
2. 24 घण्टासम्ममा ज्वरो कम हुने मध्यम �बना ज्वरोबाट मुक्त
3. नेगे�टभ PCR पर��ण प्राप्त गन� वा �च�कत्सकले वैकिल्पक

11 �दनमा �वद्यालयमा फकर्नुहोस ् य�द:
1. ल�णहरू सुधार भए

2. 24 घण्टासम्ममा ज्वरो कम हुने मध्यम �बना ज्वरोबाट मुक्त

�नदान बनाउनुहुन्छ

*7 �दन अगा�ड ल�णहरू हराएका व्यिक्तहरूको निजकको
सम्पकर्मा आउने व्यिक्तहरू पर��ण गराएर र 7 �दनसम्मको

बसाइप�छ �वद्यालय फकर्न सक्छन ्
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