
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Nepali 

अन्तरिम COVID-19 स्व-पिीक्षण मार्गदर्गन 

डिसेम्बि 5, 2022 मा र्रिएका परिवतगनहरूको सािाांर्  

• 2 वर्ष मुनिका बालबाललकामा स्व-परीक्षणको प्रयोगको बारेमा थप जािकारी 
• तपाईंको परीक्षण िनतजा िेगेटिभ देखिएमा के गिे भन्ि ेबारेमा पनिल्लो जािकारी । 

परिचय 

COVID-19 को फैलावि कम गिषमा सघाउि परीक्षण गराउिु अत्यन्त महत्त्वपूणष ि । परीक्षण धेरै पररस्स्थनतहरूमा उपयोगी 
हुन्ि: 

• यटद तपाईंसँग COVID-19 का लक्षणहरू देखिएका िि ्भिे, तपाईंले जनतसक्दो चाँडो परीक्षण गराउिुपिष र COVID-19 
लक्षण निणषय वकृ्षहरू (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) मा टदइएका चरणहरू पालिा गिुषपिष ।  

• यटद तपाईं COVID-19 सङ्क्रलमत कसैको सम्पकष मा आउिुभयो भएमा, तपाईंले परीक्षण गराउिे लगायत तपाईं 
सम्भवतः COVID-19 बाि सङ्क्रलमत कुिै व्यस्क्तको सम्पकष मा आउिुभएमा के गिे (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध 
ि) मा भएका मागषनिदेशि पालिा गिुषपिष ।  

• तपाईंले कटहलेकाहीीँ कुिै लक्षणहरू िदेखिएको र COVID-19 सङ्क्रलमत कसकैो सम्पकष मा आएको बारे सचेत िभए 
पनि यात्रा जस्ता आगामी गनतववधधको अधिम परीक्षण गराउि सक्िुहुिे ि ।  

तपाईंले स्वास््य सेवा प्रदायक, जिस्वास््य परीक्षण केन्रबाि परीक्षण गराउि सक्िुहुन्ि वा घर वा अन्य ठाउँमा प्रयोग गिष 
सककि ेस्व-सङ्कलन ककट वा स्व-पिीक्षण ककट प्रयोग गिष सक्िुहुन्ि । कटहलेकाहीीँ स्व-परीक्षणलाई "गहृ परीक्षण," "घरमा 
गररिे परीक्षण," वा "ओभर-द-काउन्िर परीक्षण" पनि भनिन्ि । हाल उपलब्ध स्व-सङ्क्कलि ककि र स्व-परीक्षण ककिहरू 
हालको सङ्क्रमण जाचँ गिष प्रयोग गररन्ि, यसको अथष यसले अटहले तपाईंमा COVID-19 सङ्क्रमण ि वा िैि भन्ि ेदेिाउँि 
। नतिले तपाईंलाई ववगतमा COVID-19 धथयो कक धथएि भन्ि ेजािकारी टदँदैिि।् 

स्व-सङ्क्कलि ककि र स्व-परीक्षण ककिहरू या त पे्रस्स्रप्सिले वा फामेसी वा िुरा स्िोरमा ओभर-द-काउन्िर (पे्रस्स्रप्सि 
वविा) उपलब्ध हुन्िि ्। अधधकाांश निजी बबमाले प्रनत बबलमत व्यस्क्तका लाधग प्रनत मटहिा 8 विा स्व-परीक्षणहरू कभर गिष 
आवश्यक ि (अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध ि) । राज्यभरका घरपररवारहरू पनि Department of Health (DOH, स्वास््य ववभाग) 
बाि यसको Say Yes! COVID Test (हो भन्िुहोस ्! COVID परीक्षण) पहल माफष त निःशुल्क COVID-19 परीक्षणहरू प्राप्त गिष 
योग्य िि ्। यो कुिै सांघीय पहल बाहेकको अनतररक्त कायषरम हो । घरपररवारहरूले हाल हरेक मटहिा दईु विा अडषरहरू गिष 
सक्िि,् जसमा प्रनत मटहिा 10 विासम्म निःशुल्क परीक्षणहरू समावशे िि ्। अडषरहरू Home (गहृपषृ्ठ) - Say Yes! To 
Covid Test (sayyescovidhometest.org) (अनतररक्त भार्ाहरू उपलब्ध िि)् माफष त अिलाइि वा DOH COVID-19 हिलाइि 1-
800-525-0127 माफष त पेश गिष सककन्ि । आवश्यक हँुदा आफूसँग उपलब्ध परीक्षणहरू गिष तयारी अवस्थामा रहिु र 
परीक्षण गिुष महत्त्वपूणष हुन्ि । परीक्षण ककिहरू सामान्यतया अडषर प्राप्त भएको 2-4 टदिमा आइपुग्िे अपेक्षा गिष सककिे 
भएता पनि समय राज्यका ववलभन्ि भागहरूमा फरक-फरक हुि सक्ि । 

हालका लाधग, US Food and Drug Administration (FDA, अमेररकी िाद्य तथा और्धध प्रशासि) ले 2 वर्ष मुनिका 
बालबाललकाहरूमा प्रयोगका लाधग घरमा िै गररिे COVID-19 र् यावपड एस्न्िजेि परीक्षणलाई स्वीकृनत वा अिुमनत प्रदाि गरेको 
िैि । यद्यवप, पोस्ि-एक्सपोजर, आइसोलेसि र लक्षण सटहतको परीक्षणको प्रयोजिका लाधग घरमा गररिे र् यावपड एस्न्िजेि 
परीक्षणहरू 2 वर्ष मुनिका बालबाललकाहरूमा सुरक्षक्षत रूपमा प्रयोग गररि सककि ेि । 2 वर्षभन्दा कम उमेरका 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/ne
https://sayyescovidhometest.org/ne
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बालबाललकाहरूमा परीक्षण गिे निणषय गिे आमाबाबु वा अलभभावकहरूले आफैँ  घरमा र् यावपड एस्न्िजिे परीक्षण गिष लसफाररस 
गररन्ि ।  

FDA ले 2 वर्ष मुनिका बालबाललकामा प्रयोगको लाधग घरमा गररिे COVID-19 र् यावपड एस्न्िजेि परीक्षणलाई स्वीकृनत वा 
अिुमनत प्रदाि िगररसकेको हुिाले िुिप्राप्त Medical Test Site (MTS, मेडडकल परीक्षणस्थल) इजाजतपत्र भएका K-12 स्कुल र 
बाल स्याहारहरूलाई 2 वर्ष मुनिका बालबाललकाहरूमा घरेलु र् यावपड एस्न्िजिे परीक्षण गराउि अिुमनत टदइएको िैि । K-12 
स्कुल र बाल स्याहारहरूले आमाबाबु वा स्याहारकताषहरूलाई उिीहरूको प्रयोगका लाधग घरमा िै गररिे र् यावपड एस्न्िजेि 
परीक्षण ककिहरू उपलब्ध गराउि सक्िि ्।  

यस कार्जातले स्व-पिीक्षण पछि के र्ने भन्न ेबािे मार्गदर्गन उपलब्ध र्िाइएको ि । यसको अथष यो तपाईंले आफैँ ले 
गिुषहुिे परीक्षण हो, जुि स्वास््यसेवा प्रदायकद्वारा निधाषररत वा व्यवस्स्थत िैि वा यसद्वारा प्रयोगशालामा पठाइि ेिैि ।  

यटद तपाईं स्व-परीक्षण ककि प्रयोग गदै हुिुहुन्ि भि,े परीक्षण प्रयोग गिुष अनघ उत्पादकका निदेशिहरू पूरा पढ्ि िभुल्िुहोस ्
। यटद तपाईंसगँ आफ्िा िनतजाहरूको बारेमा प्रश्िहरू िि ्भि ेकुिै स्वास््यसेवा प्रदायकसँग कुरा गिुषहोस ्। केही स्कुल र 
कायषस्थलहरूले काम वा स्कुलमा फकष िका लाधग स्व-परीक्षणहरू स्वीकार गिष सक्िि ्। तपाईं फकष ि तयार हुिुहुन्ि वा 
हुिुहुन्ि भिी निधाषरण गिष तपाईंले आफ्िो िनतजा बारे आफ्िो रोजगारदाता, स्कुल आटदसँग िलफल गिुषपिष । 

आफ्िो स्व-परीक्षण िनतजाहरू (िेगेटिभ र पोस्जटिभ दवैु) Say Yes! COVID Test Digital Assistant (डडस्जिल सहायक) 
(स्पेनिस भार्ामा उपलब्ध) प्रयोग गरी अिलाइि ररपोिष गिुषहोस ्। तपाईंले आफ्िो परीक्षण ककि Say Yes! COVID Test 

कायषरमबाि अडषर गिुषभएको होइि भि ेपनि तपाईंले कुिै पनि स्व-परीक्षणको ररपोिष गिष यस िुलको प्रयोग गिष सक्िुहुन्ि । 
स्व-परीक्षणहरू ररपोिष गदाष यसले हामीलाई वालसङ्क्ििमा COVID-19 को फैलाविका बारेमा राम्रोसँग बुझ्ि मद्दत गिष । 

तपाईंको पिीक्षणको नछतजा पोजजटटभ आएमा 
यटद तपाईंले स्व-परीक्षण ककि प्रयोग गदाष पोस्जटिभ िनतजा आयो भिे, आइसोलेसि र तपाईं गम्भीर रोगका लाधग बढ्दो जोखिममा भएमा 
उपचारमा कसरी पहँुच प्राप्त गि ेभन्िे बारेमा जािकारी लगायत आफूलाई र अरूलाई कसरी सुरक्षक्षत राख्िे भन्ि ेसम्बन्धमा ववस्ततृ 
जािकारीका लाधग वालसङ्क्िि राज्यको DOH को यटद तपाईंको COVID-19 परीक्षणमा पोस्जटिभ िनतजा आएमा के गिे (अनतररक्त भार्ाहरूमा 
उपलब्ध ि) को अध्ययि गिुषहोस ्। परीक्षणको िनतजा पोस्जटिभ आएमा दोहोर् याएर परीक्षण गराउि लसफाररस गररएको िैि । आफ्िो 
स्वास््यसेवा प्रदायकलाई परीक्षणको पोस्जटिभ िनतजा आएको बारेमा बताउिुहोस ्र आफू बबरामी हँुदाको समयमा उिीहरूसँग सम्पकष मा 
रहिुहोस ्। यटद तपाईंसँग प्रश्िहरू िि ्र स्वास््यसेवा प्रदायकसगँ सम्पकष  गिष सक्िुहुन्ि भिे, 1-800-525-0127 मा WA DOH हिलाइिमा 
कल गिुषहोस ्। 

सुरुमै COVID-19 धचककत्साववधध (उपचार र और्धधहरू) कायाषन्वयि गिाषले थप गम्भीर बबमारीको ववकास हुि ेउच्च जोखिममा भएका 
COVID-19 सङ्क्रलमत व्यस्क्तहरूका लाधग गम्भीर बबमारीको जोखिम र अस्पताल भिाष कम गराउि सक्ि । धेरै बबरामी हुिे सम्भाविा 
भएका व्यस्क्तहरूमा वदृ्धवदृ्धा (जनत बढी उमेर उनत जोखिम बढ्दै जािे 50 वर्षदेखि माधथ उमेरका व्यस्क्तहरू), िोप िलगाएका वा पूरा मात्रा 
िलगाएका व्यस्क्त र प्रनतरक्षा प्रणाली कमजोर भएका जस्ता निस्श्चत मेडडकल समस्याहरू भएका बालबाललका र वयस्कहरू पिषि ्। 
तपाईंलाई आफू योग्य हुि सक्िु जस्तो लाग्ि भिे, कृपया COVID-19 धचककत्साववधध (Pre-exposure prophylaxis (PrEP, सङ्क्रमण-पूवषको 
रोगनिरोध उपचार), मोिोक्लोिल एस्न्िबडी र ओरल एस्न्िभाइरलहरू) का लाधग आफ्िो योग्यता निधाषरण गिष आफ्िो स्वास््यसेवा 
प्रदायकसँग कुरा गिुषहोस ्। टिलो नर्ननगहोस:् प्रभावकािी बनाउन तपाईंले लक्षणहरू देखा पिेको केही टदनभभत्रै उपचाि सनरु र्ननगपिग । 

यटद तपाईं नि:शुल्क िेललहेल्थ स्रोतहरूमा पहँुच राख्ि इच्िुक हुिुहुन्ि भिे, कृपया COVID-19 उपचारका लाधग निःशुल्क िेललहेल्थ मा 
जािुहोस (स्पेनिसमा उपलब्ध ि) र अपोइन्िमेन्ि सेि अप गिष निदेशिहरू पालिा गिुषहोस ्। ववशेर् COVID-19 धचककत्साववधधको बारेमा 
आफू र आफ्िो स्वास््यसेवा प्रदायकका लाधग थप जािकारी प्राप्त गिष DOH को वेबपषृ्ठ (अनतररक्त भार्ामा उपलब्ध ि) हेिुषहोस ्। 

यटद तपाईंलाई आइसोलेसिमा िािेकुरा, व्यस्क्तगत स्याहार ककि वा अन्य आवश्यकताहरू जस्ता कुराहरूमा सहायता आवश्यक भएमा, 
तपाईंले आफ्िो पोस्जटिभ िनतजा ररपोिष गिष WA DOH हिलाइि 1-800-525-0127 मा कल गिष सक्िुहुन्ि र Care Connect सँग कुरा गिष 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_NE.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/kaobhaida-19-kaa-upacaaraharauu
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वा आफ्िो Care Connect (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) हबमा सम्पकष  गिे बारे सोध्ि सक्िहुुन्ि । यटद तपाईंलाई आइसोलेसिमा 
सहायता आवश्यक भएमा, सहायता पहँुचमा टढलाइ हुि िटदि कृपया हिलाइि माफष त आफ्िो परीक्षणको िनतजा ररपोिष गिुषहोस ्।  

तपाईंको िस्जकको सम्पकष मा आउिे व्यस्क्तहरूलाई उिीहरू COVID-19 को सम्पकष मा आएको हुि सक्िि ्भिी बताउिुहोस ्र उिीहरूलाई 
तपाईं सम्भाववत रूपमा COVID-19 सङ्क्रलमत व्यस्क्तसँगको सम्पकष मा आउिुभएमा के गिे (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) पठाउिुहोस ्
। सामान्यतया िस्जकको सम्पकष मा आउिु भिेको कुिै व्यस्क्त 24 घण्िाको अवधधमा कुल 15 लमिेि वा सोभन्दा बढी समयसम्म COVID-

19 बाि सङ्क्रलमत कोही व्यस्क्तसँग 6 कफि (2 लमिर) भन्दा कम दरूीमा रहेको भन्िे बुखिन्ि । तर, यटद तपाईं सम्भाववत सङ्क्रलमतको 
सम्पकष मा आएको बढ्दो जोखिम अवस्थाहरू जस्त ैबन्द स्थाि, कम भेस्न्िलेसि भएका ठाउँ वा मानिसहरूले कराउि ेवा गाउिे जस्ता 
गनतववधधहरू गि ेक्षेत्रहरूमा हुिुहुन््यो भिे उिीहरू तपाईंबाि 6 कफि (2 लमिर) भन्दा बढी िाढा भए पनि त्यहा ँअरूलाई रोग फैलाउिे 
जोखिम रटहरहन्ि । तपाईंलाई कुिै पनि लक्षणहरू देखििुभन्दा 48 घण्िा (वा 2 टदि) अनघ र तपाईंमा लक्षणहरू देिा परेको लमनतदेखि 
कम्तीमा 10 टदिसम्म तपाईंले COVID-19 फैलाउि सक्िुहुन्ि । यटद तपाईंमा लक्षणहरू देिा परेिि ्तर COVID-19 को परीक्षणमा 
पोस्जटिभ िनतजा आयो भिे, तपाईंको पोस्जटिभ िनतजा आउिुभन्दा 48 घण्िा (वा 2 टदि) अनघदेखि र तपाईंको पोस्जटिभ िनतजा आएको 
लमनतदेखि कम्तीमा 10 टदिसम्म तपाईंले COVID-19 फैलाउि सक्िुहुन्ि । यटद तपाईंमा अि ैलक्षणहरू देखिइरहेको वा गम्भीर रूपमा 
बबरामी हुिुभएको वा प्रनतरक्षा प्रणाली कमजोर भएको हुिाले तपाईंको आइसोलेसि अवधध 10 टदिभन्दा लामो भएमा, तपाईंलाई तपाईंको 
आइसोलेसि अवधधको अन्त्यसम्म सङ्क्रामक मानिन्ि । तपाईंसगँ िस्जकको सम्पकष मा आएकाहरूलाई उिीहरू COVID-19 को सम्पकष मा 
आएका हुि सक्िि ्भिी जािकारी टदएर, तपाईंले सबैलाई जोगाउि मद्दत गदै हुिहुुन्ि ।  

यटद तपाईं WA Notify (WA िोटिफाइ) (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) प्रयोग गिुषहुन्ि र स्व-परीक्षणमा COVID-19 को पोस्जटिभ िनतजा 
आएको ि भिे, तपाईंले एपमा प्रमाणीकरण कोड अिुरोध गरेर र िनतजा पुस्ष्ि गरेर तपाईंको सम्पकष मा आएका हुि सक्िे अन्य 
प्रयोगकताषहरूलाई अज्ञात रूपमा सचेत गराउि WA Notify प्रयोग गिष सक्िुहुन्ि । यसले सम्पकष मा आएका हुि सक्िे एप प्रयोगकताषहरूलाई 
सूधचत गिे ि जसले गदाष उिीहरूले आफू र आफू वरपरका मानिसहरूलाई जोगाउिका लाधग सावधािी अपिाउि सक्िेिि ्। तपाईंले WA 

Notify प्रयोग गदाष कुिै पनि व्यस्क्तगत वा पटहचािजन्य जािकारी सङ्क्कलि वा सािा गररिे िैि । प्रमाणीकरण कोड अिुरोध गिष निम्ि 
गिुषहोस:् 

1. आफ्िो मोबाइल यन्त्र (Android वा iPhone) प्रयोग गरेर, QR कोड स्क्याि गिुषहोस ्वा प्रमाणीकरण कोड पठाउि 
अिुरोध गिुषहोस ्(अङ्क्िेजीमा मात्र):  

 

2. तपाईंले WA Notify को लाधग प्रयोग गिुषभएको यन्त्रको फोि िम्बर र तपाईंको COVID-19 को परीक्षण पोस्जटिभ 
आएको लमनत प्रववष्ि गिुषहोस ्। 

3. “Continue” (जारी राख्िुहोस)् चयि गिुषहोस ्। 

तपाईंले WA Notify मा प्रमाणीकरण कोड अिुरोध गिष सक्िुभएि भिे तपाईंले राज्यको COVID-19 हिलाइि 1-800-525-0127 
मा फोि गिुषपिष अनि # धथच्िुपिष र हिलाइिका कमषचारीलाई तपाईं WA Notify प्रयोगकताष हो भिी जािकारी गराउिुपिष । 
हिलाइिका कमषचारीले तपाईंलाई एउिा प्रमाणीकरण ललङ्क्क उपलब्ध गराउि सक्िि ्जसलाई तपाईंले COVID-19 को 
सम्पकष मा आएका हुि सक्िे अन्य WA Notify प्रयोगकताषहरूलाई सतकष  गिष प्रयोग गिष सक्िुहुन्ि । 

https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/wa-sauucaita-paradarasana-sauucanaaharauu-samaarataphaona-epa
https://g.co/ens/report
https://g.co/ens/report
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थप जािकारीका लाधग, कृपया WANotify.org (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) को “स्व-परीक्षण गराउँदा COVID-19 को 
पोस्जटिभ िनतजा आएमा अरूलाई कसरी सूधचत गिे” (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) िण्ड हेिुषहोस।् तपाईं आफ्िो 
फोिमा WA Notify कसरी स्थापिा गिे लगायत यस बारे थप जािकारी चाहिुहुन्ि भि,े WANotify.org(अनतररक्त भार्ाहरूमा 
उपलब्ध ि) मा जािुहोस ्। 

तपाईंको पिीक्षणको नछतजा नेरे्टटभ आएमा  

परीक्षणको िनतजा िेगेटिभ आउिुको अथष त्यो समयमा परीक्षणले COVID-19 रोग निम्त्याउिे भाइरस, SARS-CoV-2 पत्ता 
लगाएि ।  

शङृ्क्िलाबद्ध परीक्षण भिकेो कुिै व्यस्क्तले धेरै पिक परीक्षण गिे हो, जस्त ैहरेक केही टदिको अन्तरमा । बारम्बार परीक्षण 
गरेर, तपाईंले COVID-19 अि चाँडो पत्ता लगाउि सक्िुहुन्ि र सङ्क्रमण फैलि ेगनत कम गिष सक्िुहुन्ि । स्व-सङ्क्कलि 
ककिहरू प्राय: दोस्रो परीक्षण ककि सटहत आउँि र शङृ्क्िलाबद्ध रूपमा प्रयोग गिष डडजाइि गररएका हुि ्। यटद तपाईंको 
पटहलो स्व-परीक्षणको िनतजा िेगेटिभ आयो भि,े तपाईंले शङृ्क्िलाबद्ध परीक्षणका लाधग उत्पादकका निदेशिहरू पालिा गिुषपिष 
। नयिले सामान्यतया परीक्षणका लाधग कम्तीमा 24 घण्िा र परीक्षणहरू बीच 48 घण्िाभन्दा बढी अन्तर िरािी तीि 
टदिमा कम्तीमा दईु पिक परीक्षण गिष निदेशि टदि ेगिषि ्। यटद तपाईंसँग आफ्िा िनतजाहरू र शङृ्क्िलाबद्ध परीक्षणको 
बारेमा प्रश्िहरू भएमा स्वास््यसेवा प्रदायकलाई सम्पकष  गिुषहोस ्।  

घरमा गररएको COVID-19 एस्न्िजेि परीक्षणको िेगेटिभ िनतजा कटहलेकाहीीँ "गलत िेगेटिभ" पररणाम हुि सक्ि । यसको 
अथष परीक्षणले तपाईंको िास्क स्वाब िमूिामा रहेको SARS-CoV-2 भाइरस पत्ता लगाउि सकेि । यटद तपाईंमा COVID-19 का 
लक्षणहरू देखिएको ि वा COVID-19 सङ्क्रमणको उच्च सम्भाविा ि भि ेदोहोर् याएर परीक्षण गराउि लसफाररस गररन्ि 
(जस्तो COVID-19 फैलाविको सामुदानयक स्तर (स्पेनिस भार्ामा उपलब्ध ि) उच्च भएको क्षते्रमा हुिु भएमा वा तपाईं 

COVID-19 सङ्क्रलमत कसैसँग सम्पकष मा आउिुभएको भएमा): 

• यटद तपाईंको परीक्षण गदाष सुरुमा िेगेटिभ िनतजा आयो र COVID-19 का लक्षणहरू देखिइरहेका िि ्भि ेतपाईंका 
लक्षणहरू सुरु भएको कम्तीमा 5 टदिसम्म प्रत्येक 24 देखि 48 घण्िामा पुिः परीक्षण गिुषहोस ्।  

• यटद तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू िैिि ्र COVID-19 को सम्पकष मा आउिुभएको हुि सक्ि भि ेपटहलो पिक 
िेगेटिभ िनतजा आएको 24 देखि 48 घण्िालभत्र पुिः एस्न्िजेि परीक्षण गिुषहोस ्। दोस्रो परीक्षणको िनतजा िेगेटिभ 
आयो, तर तपाईंलाई अि ैपनि आफूलाई COVID-19 भएको शङ्क्का लाधगरहेको ि भि ेतपाईंले दोस्रो िगेेटिभ 
परीक्षणपनि 24 देखि 48 घण्िालभत्र कम्तीमा कुल 3 पिकसम्म पुिः परीक्षण गिष सक्िुहुन्ि । तपाईंसँग 3 पिक 
एस्न्िजेि परीक्षण गिषका निस्म्त पयाषप्त स्रोतहरू िैिि ्भि ेतपाईंसँग भएको स्रोतसाधि र तपाईं र तपाईं वरपर 
भएका मानिसहरूको जोखिम स्तरअिुसार तपाईंले तीिभन्दा कम पिक परीक्षण गदाष पनि स्वीकायष हुन्ि । 

• यटद तपाईंले दोहोर् याएर परीक्षण गराउँदा िेगेटिभ िनतजा आयो तर तपाईंलाई अि ैपनि आफूलाई COVID-19 भएको 
शङ्क्का लाधगरहेको ि भि ेतपाईं एस्न्िजेि परीक्षण ककि प्रयोग गरेर पुि: परीक्षण गिष, प्रयोगशालामा मोलेकुलरमा 
आधाररत परीक्षण गराउि वा आफ्िो स्वास््यसेवा प्रदायकलाई कल गिष सक्िुहुन्ि । 

थप जािकारीका लाधग DOH को गैर-स्वास््यसेवा सेटिङहरू र सवषसाधारणका लाधग लक्षण निणषय वकृ्ष (अनतररक्त भार्ामा 
उपलब्ध ि) हेिुषहोस ्। 

यटद तपाईं COVID-19 सङ्क्रलमत कसैको सम्पकष मा आउिुभएको धथयो र तपाईंको परीक्षण गराउँदा बारम्बार िेगेटिभ िनतजा 
आएमा, तपाईंले तपाईं सम्भवतः COVID-19 बाि सङ्क्रलमत कुिै व्यस्क्तको सम्पकष मा आउिुभएमा के गिे (अनतररक्त 
भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) मा टदइएका मागषनिदेशि पालिा गिष जारी राख्िुपिष ।  

https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/wa-sauucaita-paradarasana-sauucanaaharauu-samaarataphaona-epa
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/wa-sauucaita-paradarasana-sauucanaaharauu-samaarataphaona-epa
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/wa-sauucaita-paradarasana-sauucanaaharauu-samaarataphaona-epa
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/wa-sauucaita-paradarasana-sauucanaaharauu-samaarataphaona-epa
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
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यटद तपाईंको नछतजा अमान्य वा त्रनटट देखखएमा 

कटहलेकाहीीँ िनतजाहरू स्पष्ि हँुदैिि ्वा निष्कर्षववहीि हुन्िि,् र परीक्षणले तपाईंको िनतजा पोस्जटिभ वा िेगेटिभ के हो भिेर 
तपाईंलाई बताउि सक्दैि । धेरै कारणहरूले अमान्य िनतजाहरू आउि सक्ि, जस्त ैतपाईंको िमिूा सही ढङ्क्गले सङ्क्कलि 
िगररएको वा स्व-सङ्क्कलि परीक्षण ककिमा िराबी रहेको हुि सक्ि । परीक्षणका अमान्य पररणामहरू दलुषभ िि ्तर हुि 
सक्िि ्। 

यटद स्व-परीक्षणको डडस्प्लेमा अमान्य पररणाम वा परीक्षण त्रुटि देखिन्ि भि,े परीक्षणले ठीकसँग काम गरेको िैि । यटद यस्तो 
भयो भि,े अको परीक्षण ककि उपलब्ध भएमा एक पिक ियाँ परीक्षण ककि प्रयोग गरेर परीक्षण दोहोर् याउिुहोस ्। यटद दोस्रो 
पररणाम पनि अमान्य आयो भि,े निदेशिहरू हेिुषहोस ्र मद्दतका लाधग उत्पादकलाई सम्पकष  गिुषहोस ्। तपाईंले स्वास््यसेवा 
प्रदायक वा जिस्वास््य परीक्षण स्थल (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) बाि पनि परीक्षण गराउि सक्िुहुन्ि । 

COVID-19 सम्बन्धी थप जानकािी ि सांसाधनहरू  

पनिल्ला िवीितम हालका वालसङ्क्ििमा COVID-19 स्स्थनत (अङ्क्िेजीमा मात्र), गभिषर Inslee का घोर्णाहरू (धचनिया ँ
(सरलीकृत), कोररयाली, रुसी, स्पेनिस र लभयतिामी भार्ामा उपलब्ध िि ्- वेबसाइिको शीर्षमा रहेको सूचीबाि ििौि गिुषहोस)्, 
लक्षणहरू (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि – धचनिया ँ(सरलीकृत), कोररयाली, स्पेनिस, लभयतिामी), यो कसरी फैललन्ि 
(अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि - धचनियाँ (सरलीकृत), कोररयाली, स्पेनिस, लभयतिामी), मानिसहरूले कसरी र कटहले 
परीक्षण गराउिुपिष  (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) र िोपहरू कहा ँफेला पािे (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) बारे 
जािकार रहिुहोस ्। थप जािकारीका लाधग हाम्रो बारम्बार सोधधि ेप्रश्िहरू (अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध ि) हेिुषहोस ्। 

व्यस्क्तको िस्ल/जातीयता वा रास्ष्ियताकै कारणले कसलैाई पनि COVID-19 सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा राख्दैि । यद्यवप, 

त्याङ्क्कअिुसार अश्वेत समदुायहरूलाई COVID-19 ले असमाि रूपमा असर गरेको देखिन्ि । यो जातीयता र ववशेर्गरी 
सांरचिात्मक जातीयताका कारणले भएको हो जसले गदाष केही समूहहरूले आफू र आफ्िा समुदायलाई सुरक्षक्षत राख्िका 
निस्म्त तुलिात्मक रूपमा थोरै मात्र अवसर पाउँिि ्। बबरामीलाई लाञ्ििा लगाउिाल ेबबमारी ववरुद्ध लड्ि मद्दत गिे िैि 
(अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध) । भ्रामक र गलत जािकारी फैलि िटदि सही जािकारी मात्र सेयर गरौँ । 

• WA State Department of Health कोरोिाभाइरस प्रनतकरया (COVID-19) (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि) 
• आफ्िो स्थािीय स्वास््य ववभाग वा डडस्स्िक्ि फेला पािुषहोस ्(अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध ि) 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्र) कोरोिाभाइरस (COVID-

19) (अनतररक्त भार्ाहरूमा उपलब्ध ि – धचनिया ँ(सरलीकृत), कोररयाली, स्पेनिस, लभयतिामी) 

थप प्रश्नहरू िन ्कक ? COVID-19 सम्बन्धी जािकारी प्रदाि गररिे हाम्रो हिलाइि िम्बर 1-800-525-0127 मा फोि 
गिुषहोस ्। हिलाइि सेवा िुला रहिे समय: 

• सोमबार बबहाि 6 बजेदेखि रानत 10 बजेसम्म 

• मङ्क्गलबारदेखि आइतबारसम्म बबहाि 6 बजदेेखि साँि 6 बजेसम्म  

• राज्यमा मिाइि ेबबदाका टदिहरू (अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध) मा बबहाि 6 बजेदेखि सािँ 6 बजसेम्म  

दोभासे सेवा प्राप्त गिष, फोि उठेपनि # थथच्ननहोस ्अनि आफ्नो भाषा बताउननहोस ्। आफ्िो स्वास््य वा परीक्षणका 
िनतजाहरूका बारेमा प्रश्िहरू भएमा कृपया स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकष  गिुषहोस ्। 

https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/kaobhaida-19-kao-paraikasana
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/kaobhaida-19-kao-paraikasana
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/kaobhaida-19-kao-paraikasana
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/covid-19-khaopa
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ne/emergencies/kaobhaida-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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यो कागजात अको ढाचँामा अिुरोध गिष 1-800-525-0127 मा फोि गिुषहोस ्। सुन्ि िसक्िे वा सुन्ि गाह्रो हुिे िाहकहरूले, 

कृपया 711 (Washington Relay) (अङ्क्िेजीमा मात्र उपलब्ध ि) मा फोि गिुषहोस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल 
गिुषहोस ्। 

 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

