
NOVEL CORONA VIRUS (nCOV)  
सर्वसाधायणका रागग जनचेतनाभरुक सॊदेश 

“नोरे्र कोयोना  बाइयस प्रबावर्त देशहरूफाट आउने भागनसहरूभा  दईु हप्ता गबत्र रुघाखोकी रागेभा,  

ज्र्यो आएभा, घाॉटी /टाउको दखेुभा, श्वासप्रश्वासभा अत्मागधक सभस्मा बएभा  

तरुुन्त नजजकको स्र्ास््म सॊस्थाभा सम्ऩकव  गने |” 

नेऩार सयकाय  

स्र्ास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम  

स्र्ास््म सेर्ा वर्बाग  

इवऩगिगभमोरोजी तथा योग गनमन्त्रण भहाशाखा  

रुघा  य खोकी  ज्र्यो  
(१००.४  o F बन्दा भागथ) 

श्वास प्रश्वासभा  
अत्मागधक सभस्मा  

नोर्रे कोयोना बाइयसका भखु्म रऺणहरू  

नोर्रे कोयोना  बाइयसफाट कसयी आपू य अरूराई फचाउन े? 

गनमगभत रूऩभा साफनु-

ऩानीरे हात धनेु । 

फ्रू जस्तो रऺण देखाउने 
जो कोहीको सम्ऩकव फाट 

टाढा यहने । 

खोक्दा य हाछ्ुॊ गदाव 
नाक य भखु छोप्ने ।  

फ्रू जस्तो रऺण (Flu-

like symptoms)   
देजखएभा जचवकत्सकसॉग 

ऩयाभशव गरने ।   

जॊगरी तथा  
घयऩाररु्ा ऩशऩुन्छी 
सॉगको असयुजऺत 

सम्ऩकव फाट टाढा यहने।  

ऩशजुन्म भास ु तथा 
अन्िा याम्रोसॊग ऩकाएय 

भात्र खाने । 



मो नमाॉ प्रजागतको बाइयस हो जनु भानर् जागतभा ऩवहरे ऩवहचान बएको गथएन। 

मस बाइयसरे भागनस य ऩशहुरूभा सॊक्रभण गदवछ । मस बाइयसरे साभान्म 
रुघाखोकी  देजख गम्बीय प्रकायको तीव्र श्वासप्रश्वास Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) सम्भ गयाउन सक्दछ । 

सन ्२००३ भा देजखएको SARS य नोरे्र कोयोना बाइयस  एउटै प्रजागतका 
बाइयस हनु।् दरैु् बाइयसरे  गफयाभीराई गम्बीय फनाउन सक्दछन।्भहत्त्र्ऩूणव 
कुया, नोरे्र कोयोना बाइयस भागनसहरू फीच सजजरै सनव सक्दछ बनेय अझै ऩषु्टी 
बएको छैन। 

नोरे्र कोयोना बाइयस  जनार्यफाट भागनसभा सॊक्रगभत बएको कुनै  

फैऻागनक आधाय हार छैन। 

अवहरे गनजितताका साथ बन्न सवकने अर्स्था छैन। एउटै ऩरयर्ायका सदस्महरू  
गफयाभी बएको ऩाइएकोरे, भानर्-भानर् फीचभा गसगभत तर्यरे सने सम्बार्ना 
यहेको अनभुान गरयएको छ।साथै, ऩरयर्ायका सदस्महरू एकै स्रोतफाट सॊक्रभण  

बएको हनु सक्ने सम्बार्ना ऩगन यहेको छ। 

भागनस कसयी मो बाइयसफाट सॊक्रगभत बएका छन ्बने्न फायेभा आज सम्भ 
फैऻागनक तर्यरे ऩषु्टी बएको छैन।हार मस गफषमभा अनसुन्धान  

बइयहेको छ। 

नोरे्र कोयोना बाइयसरे गदाव हनुे योगको रागग कुनै खास उऩचाय छैन। मद्यवऩ 
मो बाइयसरे गनम्त्माएका धेयै रऺणहरूको उऩचाय गनव सवकन्छ, त्मसैरे 
गफयाभीको उऩचाय रऺणको आधायभा गरयन्छ। साथै मस बाइयसको वर्रुद्ध 
हारराई कुनै खोऩ उऩरब्ध छैन।  

साभान्मत: मस बाइयसको सॊक्रभण कसयी हनु्छ बने्न फायेभा एवकन  

जानकायी छैन। तथावऩ रुघा, खोकी तथा श्वास प्रश्वासका गफयाभीको नजजक  

नजाने तथा हातको सयसपाई गनमगभत गयेभा सॊक्रभणको सम्बार्ना कभ यहन्छ। 

नेऩार सयकाय  

स्र्ास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम  

स्र्ास््म सेर्ा वर्बाग  

इवऩगिगभमोरोजी तथा योग गनमन्त्रण भहाशाखा  

के भागनसभा  
जनार्यहरूफाट 
नोरे्र कोयोना 

बाइयस  सॊक्रगभत 
हनु सक्दछ?  

के नोरे्र 
कोयोना बाइयस 
य  SARS एउटै  

हनु ्? 

भागनस कसयी  
मो बाइयसफाट 
सॊक्रगभत हनु  

सक्छ ? 

के मो एक 
व्मजिफाट अको 
व्मजिभा सनव 
सक्दछ ? 

मस बाइयसको 
सॊक्रभणफाट 
कसयी फच्न 
सवकन्छ ? 

के कोयोना 
बाइयसको रागग 
उऩचाय छ ? 

नोरे्र कोयोना 
बाइयस बनेको 

के हो ? 

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू 


