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कम्पनी/कारखाना [Company/Facility]: 
_______________________________________________________ 

यो कारखानार्ा र्ाभर्लाहरूको संख्या [# cases at this plant]: 
_____________________________________ 

यस अपडेटको भर्ति [Date of this update]: 
___________________________________________________ 

जााँच गरररहेको स्थानीय स्वास््य केन्द्रको नार् [Local health center]: 
_______________________________  

स्वास््य केन्द्रको टेभलफोन नम्बर [Tele# of health center]: 
______________________________________ 

 

कोभिड-19 ले नर्थ क्यारोभलनमा राष्ट्रिय अनन विश्िव्यापी रूपमा र्ुपै्र समुदायहरूलाई प्रिावित पारेको छ। यस कारखानामा 
कामदारहरूमाझ हालैमा यो रोगका माभमलाहरूको पुष्ट्रि िएको छ। तपाईंको स्िास््य हाम्रो लागग अत्यन्त ैमहत्त्िपूर्थ छ। 
तपाईंलाई स्िस्र् र सुरक्षित राख्नमा मद्दत गनथ तपाईंलाई िाइरस लाग्ने जोखखम घिाउनका लागग हामील ेहाम्रा कायथविगि र 

हाम्रा नीनतहरूमा पररितथनहरू गरेका छौँ।   

हाम्रो कारखानाले स्र्ानीय एिम ्राज्य स्िास््य अगिकारीहरूसँग भमलेर िाइरसको प्रसार घिाउनका लागग यस्ता 
माभमलाहरूमा कारबाही गनथ मद्दत गदैछ। स्िास््य वििाग िा स्िास््य केन्रल ेजाचँमा पोजेटिि िेट्िाइएका 
कामदारहरूको सम्पकथ मा आएका सह-कामदारहरू, पररिारहरू र सार्ीहरूल ेयसका लिर्हरू महसुस गरररहेका त 

छैनन ्िनेर अनुगमन कायथ गरररहेका हुन सक्छ। लिर्हरू िएको कुनैपनन व्यष्ट्क्तलाई जाँचका लागग पठाइनु पदथछ।  

मागर् सूचीबद्ि स्िास््य केन्रले टाउको दखुाइ, घााँटी दखुाइ, थकाइ, खोकी वा ज्वरो जस्ता कोभिड-19 का लिर्हरू 

िएको कुनैपनन कामदारको जाँच गनथ गचककत्सा मूल्याङ्कन र परीिर् प्रदान गरररहेको छ। सास फुल्ललने वा सहाराबबना 
हहाँड्न नसक्न ेजस्िा झनै गम्िीर लक्षणहरू िएको कुनैपनन व्यष्ट्क्तलाई गचककत्साकमीद्िारा तुरुन्तै मूल्याङ्कन गररनेछ 

िा आपतकालीन वििागमा लगगने छ।  

यहद िपाईंल ेआफैलाई कोभिड-19 का हलका लक्षणहरू पतन िएको र्हसुस गनुमहुन्द्छ िने बबदा भलएर घरर्ा नै 

बस्न हार्ी प्रोत्साहहि गदमछौँ। कसैलाई कोभिड-19 का हल्का लिर्हरू जस्तै िाउको दखुाइ र घाँिी दखुाइ छ िने पनन 

उसले जाचँका लागग गचककत्सा मूल्याङ्कन र परीिर् गराउन मागर् उल्लखेखत स्िास््य केन्रलाई िा आफ्नो डक्िरलाई कल 

गनुथ अत्यन्त ैजरुरी छ। यो काम गनाथल ेतपाईंको कायथस्र्लमा िाइरसको प्रसार कनत सीभमत  गनथ सककन्छ र यसले 

तपाईंको समुदायमा यसको प्रसारलाई कनत सीभमत गनथ सककन्छ िन्ने कुरामा मद्दत गदथछ। तपाईंलाई लिर्हरू महसुस 

हुनेबबविकै प्रनतकिया जनाएर तपाईंले यो िाइरसलाई आफ्ना पररिारहरू र समुदायमा फैभलनबाि रोक्नमा मद्दत गनथ 
सक्नुहुन्छ। तपाईंल ेकुनै यस्तो व्यष्ट्क्तको जीिन बचाइरहेको पनन हुन सक्छ जो तपाईंिन्दा बढी जोखखममा छन ्जस्त ैकुनै 

पाको उमेरका व्यष्ट्क्त िा पुरानो रोगल ेपीडडत कुनै व्यष्ट्क्त। 
 

कुनैपनन बबरामी कामदारलाई घर फकाथइनु पदथछ िा उसलाई कारखानामा अर्िा कारखानाको पररिहन स्र्लमा प्रिेशको 
अनुमनत टदइनु हँुदैन।  लिर्हरू िएका र खासगरर कोभिड-19 को जाचँमा पोजेटिि ननस्केका कामदारहरूलाई 

िाइरसबाि स्िास््यलाि गरररहेको बेलामा अरूहरूबाि आफैलाई अलग्याउन प्रोत्साटहत गररनेछ जसबाि उनीहरूल े

आफ्ना पररिारका सदस्यहरू, सहकमीहरू िा अन्यहरूमा िाइरस नफैलाउन।्   

काममा गयल हुने सम्बन्िमा तपाईंका गचन्ताहरू छन ्िने कृपया आफ्ना सुपरिाइजरसँग हाम्रा नीनतहरू िा तपाईं पात्र 

हुनुिएको (उदाहरर्ार्थ बबरामी विदा) सम्बन्िी सहायताका लागग कुरा गनुथहोस।् आफ्नो स्िास््य बबमा कम्पनीसँग 
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सोिखोज गनुथहोस ्ककनिने कनतपयले कोभिड-19 जाँच िा उपचारमा लाग्ने खचथ भमनाहा गरररहेका छन।्  तपाईंभसत 

स्िास््य बबमा छैन िने मागर् सूचीबद्ि स्िास््य केन्रमा सम्पकथ  गनुथहोस।् 
 

तपाईंल ेआफैलाई िाइरसबाि सुरक्षित गनथसक्ने तररकाहरूूः 
• अरूहरूभसत कष्ट्म्तमा 6 फीिको शारीररक दरूी राख्नुहोस।् 
• हात भमगचभमगच िुनुहोस ्(साबुन र पानील ेकष्ट्म्तमा 20 सेकेन्डसम्म) 

• निोइएका हातहरूल ेआफ्नो अनुहार नछुनुहोस।्  
• खोक्दा िा हाष्ट्छछउँ गदाथ आफैलाई र अरूहरूलाई रोगार्ुहरूबाि जोगाउनका लागग आफ्ना हातहरूमा होइन 

हात मोडेर कुटहनोमा िा टिश्यु पेपरमा गनुथहोस।् टिश्यु पेपरलाई पुनप्रथयोग नगनुथहोस।् 
• तपाईं अन्यहरू िररपरर रहँदा आफ्नो नाक र मुखलाई फेस मास्क िा कुनै लुगाले ढाक्नुहोस।्  

 


