
NOVEL CORONA VIRUS (nCoV) 
सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामलुक संदेश

“नोभल कोरोना भाइरस प्रभावर्त देशहरूबाट आउने मागनसहरूमा दईु हप्ता गभत्र रुघाखोकी लािेमा, 
ज्र्रो आएमा, घााँटी /टाउको दखेुमा, श्वासप्रश्वासमा अत्यागधक समस्या भएमा 

तरुुन्त नजजकको स्र्ास््य संस्थामा सम्पकव  िने |”

नेपाल सरकार
स्र्ास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्र्ास््य सेर्ा वर्भाि
इवपगिगमयोलोजी तथा रोि गनयन्त्रण महाशाखा

रुघा र खोकीज्र्रो
(१००.४ o F भन्दा मागथ)

श्वास प्रश्वासमा
अत्यागधक समस्या 

नोभलकोरोना भाइरसका मखु्य लक्षणहरू 

नोभल कोरोना भाइरसबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने ?

गनयगमत रूपमा साबनु-

पानीले हात धनेु ।

फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने 
जो कोहीको सम्पकव बाट 

टाढा रहने ।

खोक्दा र हाछ्ुं िदाव 
नाक र मखु छोप्ने ।

फ्लू जस्तो लक्षण (Flu-

like symptoms)  

देजखएमा जचवकत्सकसाँि
परामशव गलने ।

जंिली तथा 
घरपालरु्ा पशपुन्छी
साँिको असरुजक्षत 

सम्पकव बाट टाढा रहने।

पशजुन्य मासु तथा
अन्िा राम्रोसंि पकाएर

मात्र खाने ।



यो नयााँ प्रजागतको भाइरस हो जनु मानर्जागतमा पवहले पवहचान भएको गथएन।
यस भाइरसले मागनस र पशहुरूमा संक्रमण िदवछ। यस भाइरसले सामान्य 
रुघाखोकी देजख िम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वास Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) सम्म िराउन सक्दछ ।

सन ्२००३ मा देजखएको SARS र नोभल कोरोना भाइरस एउटै प्रजागतका 
भाइरस हनु।् दरैु् भाइरसले गबरामीलाई िम्भीर बनाउन सक्दछन।्महत्त्र्पूणव 
कुरा, नोभल कोरोना भाइरस मागनसहरू बीच सजजलै सनव सक्दछ भनरे अझै पषु्टी 
भएको छैन।

नोभल कोरोना भाइरस जनार्रबाट मागनसमा संक्रगमत भएको कुनै
बैज्ञागनक आधार हाल छैन।

अवहले गनजितताका साथ भन्न सवकने अर्स्था छैन। एउटै पररर्ारका सदस्यहरू  
गबरामी भएको पाइएकोले, मानर्-मानर् बीचमा गसगमत तर्रले सने सम्भार्ना
रहेको अनमुान िररएको छ।साथै, पररर्ारका सदस्यहरू एकै स्रोतबाट संक्रमण 
भएको हनु सक्ने सम्भार्ना पगन रहेको छ।

मागनस कसरी यो भाइरसबाट संक्रगमत भएका छन ्भन्ने बारेमा आज सम्म 
बैज्ञागनक तर्रले पषु्टी भएको छैन।हाल यस गबषयमा अनसुन्धान 
भइरहेको छ।

नोभल कोरोना भाइरसले िदाव हनुे रोिको लागि कुनै खास उपचार छैन। यद्यवप 
यो भाइरसले गनम्त्याएका धेरै लक्षणहरूको उपचार िनव सवकन्छ, त्यसैले 
गबरामीको उपचार लक्षणको आधारमा िररन्छ। साथै यस भाइरसको वर्रुद्ध 
हाललाई कुनै खोप उपलब्ध छैन।

सामान्यत: यस भाइरसको संक्रमण कसरी हनु्छ भने्न बारेमा एवकन 
जानकारी छैन। तथावप रुघा, खोकी तथा श्वास प्रश्वासका गबरामीको नजजक 
नजाने तथा हातको सरसफाई गनयगमत िरेमा संक्रमणको सम्भार्ना कम रहन्छ।

नेपाल सरकार
स्र्ास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्र्ास््य सेर्ा वर्भाि
इवपगिगमयोलोजी तथा रोि गनयन्त्रण महाशाखा

के मागनसमा
जनार्रहरूबाट 
नोभल कोरोना 

भाइरस संक्रगमत 
हनु सक्दछ? 

के नोभल 
कोरोना भाइरस
र SARS एउटै

हनु् ?

मागनस कसरी 
यो भाइरसबाट 
संक्रगमत हनु 
सक्छ ?

के यो एक 
व्यजिबाट अको 
व्यजिमा सनव 
सक्दछ ?

यस भाइरसको 
संक्रमणबाट 
कसरी बच्न 
सवकन्छ ?

के कोरोना 
भाइरसको लागि
उपचार छ ?

नोभल कोरोना
भाइरस भनेको

के हो ?

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू


