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ओहायो स्वास््य ववभािद्वारा जारी िररएर्ो COVID-19 परीक्षण
र आइसोलेसनर्ो लागि अद्यावगिर् ननर्दे मिर्ा
परीक्षण प्रयासहरूको लक्ष्य बनाउनका लागि, रोि ननयन्त्रण तथा रोकथाम केन्त्रहरू (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) ले क्ललननशियनहरूले पहहला COVID-19 को साांकेनतक लक्षणहरू (खोकी
लाग्ने, ज्वोरो आउने, श्वास फेननमा समस्या हुने) दे खखएका बबरामीहरूलाई मल्
ू याङ्कन िनप
ुन र्न र अगिक िम्भीर
रूपमा बबमारी भएका र जहिलताहरूको उच्च जोखखममा रहे का बबरामीहरूका लागि परीक्षणमा प्राथशमकता हदनुपर्न
भनी सुझाव िरे को र्।

प्राथमिर्ताहरूिा ननम्न र्ुरा सिावेि हुन्छन ्:


COVID-19 सँि शमल्ने सांकेत तथा लक्षणहरू दे खखएका बबरामीहरूलाई सांक्रमण ननयन्त्रणसँि सम्बक्न्त्ित
ननणनयहरूबारे सूगचत िननका लागि अस्पतालमा भनान िने।

• नतनीहरूलाई उच्च जोखखममा पानन सलने दीर्नकालीन गचककत्सा अवस्थाहरू र/वा प्रनतरक्षा जोखखममा भएको
क्स्थनतमा रहे का वद्ध
ृ वयस्क र व्यक्लतहरू जस्ता अन्त्य लक्षणात्मक व्यक्लतहरू
त्यहाँ COVID-19 परीक्षण बारे ननणनयहरू मािनदिनन िननमा मद्दत पनन िनन सलने अनतररलत महामारी सम्बन्त्िी
कारकहरू हुन्त्र्न ्। न्त्याय अगिकार र ज्ञात सामुदानयक सांचारणमा कािजातीकरण िररएका COVID-19
सांक्रमणहरूले परीक्षण सम्बन्त्िी ननणनयहरू सूगचत िननका लागि महामारी जोखखम मूल्याङ्कनमा योिदान पुर्
याउन
सलर्न ्। क्ललननशियनहरूलाई दृढतापव
न श्वासप्रश्वास बबमारी (उदाहरण, इन्त््लए
ू क
ु न्त्जा) को अन्त्य कारणहरूका
लागि परीक्षण िनन प्रोत्साहहत िररन्त्र्।

हल्र्ा बििारी भएर्ा बिरािीहरूलाई घरिा िस्न (एक्लो भएर िस्न) र क्क्लननर्ल व्यवस्थापन िारे ननर्दे मिर्ार्ो

लागि फोन िाफकत आफ्ना स्वास््य सेवा प्रर्दायर्लाई सम्पर्क िनक प्रोत्साहन िररनप
ु छक । श्वासप्रश्वासमा कहिनाइ

हुने जस्ता िम्भीर लक्षणहरू दे खखएका बबरामीहरूले तुरून्त्तै स्याहार खोज्नुपर्न । मौशलक गचककत्सा अवस्थाहरू भएका
वा प्रनतरक्षा जोखखममा भएका वद्ध
ृ बबरामी र व्यक्लतहरूले हल्का बबमारी भएको अवगिमा पनन पहहले नै आ्नो
गचककत्सकलाई सम्पकन िनुप
न र्न ।

ओहायो स्वास््य ववभािले सामुदानयक साझेदारहरूसँिको सहकायनतामा िांकास्पद COVID-19 भएका
व्यक्लतहरूका लागि श्रेणीमा आिाररत परीक्षण रणनीनत ववकास िरे को र्:

परीक्षण श्रेणी

वववरण

श्रेणी 1

COVID-19 को साांकेनतक लक्षणहरू दे खखएका दीर्नकालीन स्याहार सहहत अस्पताल र अन्त्य स्वास््य सेवा

श्रेणी 2

लक्षणहरू भएका श्रेणी 1 सांस्थाका स्वास््यस्याहार कमनचारी र सावनजननक सरु क्षा पेिाहरूमा भएका सबै

सुवविास्थलमा रहे का अन्त्तरङ्ि बबरामीहरू
व्यक्लतहरू

श्रेणी 3

उच्च जोखखम भएका सामान्त्यदे खख मध्यम खालका लक्षणहरू भएका व्यक्लतहरू — वद्ध
ृ र िम्भीर गचककत्सा

श्रेणी 4

सामान्त्य/मध्यम लक्षणहरू भएका र प्रनतकूल पररणामका लागि जोखखम तत्वहरू नभएका व्यक्लतहरूलाई –

समस्याहरू भएका व्यक्लतहरू

परीक्षण हालै मसफाररस िररएर्ो छै न
श्रेणी 5

स्पिोन्त्मुख व्यक्लतहरूलाई – परीक्षण हालै मसफाररस िररएर्ो छै न

आइसोलेसन साविानीहरूर्ो अननरन्तरतार्ा लागि िापर्दण्ि
CDC ले र्रको आइसोलेसनको अननरन्त्तरताका लागि मापदण्डहरू र COVID-19 पुक्टि िररएका वा िांकास्पद
व्यक्लतहरूको स्वास््य स्याहारका ननक्म्त काम फकननका लागि मापदण्डहरू िैर-परीक्षणका आिारमा खुलासा
िरे को र्। िैर-परीक्षणमा आिाररत रणनीनतहरूमा ननम्न कुराहरू समावेि हुन्त्र्न ्:


ज्वरो्कम्िने्औषगिहरूको्प्रयोि्बबना्ज्वरोको्ररजोल्यूिन्अनुसार््वणनन्िररएको्

स्वास्थलाभ्र्श्वासप्रश्वास्सम्बन्त्िी्लक्षणहरू्(उदाहरण खोकी लाग्ने, श्वास फेनन कहिनाई हुन)े को
सुिार भएदे खख 3 हदन (72 र्ण्िा) बबतेको र् र


पहहलो्पिक्लक्षणहरू्दे खा्परे पनर््कम्तीमा्7 हदन बबतेको र्।

थप जानकारीका लागि, कृपया ननम्नमा जानुहोस ्: https://healthcollab.org/covid-19/
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