
• चाँडो सर्छ
•  सबै उमेर र जात-

जाततलार्इ असर गर्छ

यो यसरी फैतलन्छ फैतलनबाट रोकौ ं

्छोएर हाच्छिउँबाट खोतकबाट

सामानहरू 
साटासाट गरा्इ

फोहोर रहेका 
सतहहरूबाट

हातहरू २० सेकेन्ड 
सम्म धुने

घरमा बस्ने समूहबाट टाडा 
रहने

अरूभन्रा ६ फतट 
टाडा रहने

सतहहरू पटक-पटक 
सफ्फा गर्ने

के थहा पाउने

कोरोनाभाररस  
(कोतभड-१९)

• सुख्ा खोकि
• १००.४ कडग्री जोरो
• सास फेर्छ गह्ो हुरे।

लक्षणहरू

लक्षणहरू रेखा नपरेपतन तपार्इले कोतभड-१९ सान्इ सकु् हुने्छ।

• जेष्ठ उमेरिा
• गर्छवातरी मकिलािरू
• दरीर्छिालरीर रोगरएिािरू

!अतत जोच्खमा 
पननेहरू

सबैलार्इ 
असर ग्छ्इ

म तबरामी 
भएमा

• यिाँिो डाक्टरलार्छ फोर गरने
• जाँच गर्छ र संसग्छ करषेधावकध (क्ारायन्ारर) रिरेबारे 

यिाँिो डाक्टरिो सल्ाि कलरे
• यिाँिो डाक्टर ररएमा या सादरण प्रश्न रएमा, कासा रे 

सालुरमा फोर गरनेेः ३१४-९९७-१२५० 
समयेः सोमबार-शकरबार ८:३०-४:३० र आरतबार १०-५ बजे
कमजौररी से्टिो िटलाररेः ८७७-४३५-८४११
(१ मा किचे् र दोराषे मागे्) समयेः कदरिो २४ रण्ा, सातािो 
७ तै कदर

अस्पतालिरूले यस समयमा 
तसतकस्त तबरामीहरूको सेवा 
गरु्छ परेिो र। 

आपतिालरीर सेवा (ER)मा जारु 

रन्ा पतहला, यिाँिो 

डाक्टरसँग गफ गरने!

तयार ी रह ुँ
सनेट् लइूज



कमजौररी फाउणे्शर फर ह्ाल्थिो सियोगमा

मन-मच्स्तष्क  
सफ्ा राखे्

स्वछि हावा तलने

7 HOURS

Z
Z
Z

• अमेरेन र स्ायरले सुकवधा िाट्र र कबलम्ब 
शुल्क(लेट कफेः) कतराउर रोिेिा रर

• अिको सूचरा जाररी ररएसम्म डेराबाट करिालर र 
ऋणदाताले रर जफत गर्छ पाउरे रैरर 

• आयिर फायल गर्छ जूलार्छ १५ सम्म साररीएिो

• से्पक्टट्र मले कवध्ािथीलार्छ  करशुल्क रन्रनेट 
उपलब्ध गराउरे र

• फेडरल सरिारबाट सारा ब्यवसायिरूलार्छ 
करब्या्छजरी ऋण उपलब्ध र 

• स्निस, अल्दि, वाल्ाट्छ,कडयारबग्छस र 
एमाजरले रोजगार खुलाएिा रर!

के यहाँलार्इ 
थहा ्छ ?

थप जानकारीकालागी PREPARESTL.COM हेनने

तनाव र सामना गननेबारे

कोतभड-१९ बारे थप जानकारी IISTL.ORG बाट तलने

िसररी सहयोग तलने

कच्तिमा ७ घण्ा 
सुते्

फेसटायम, DUO, ह्वटस् 
यप्(APP ) मा जोतडने

सतरिय रहने मन पनने काम  
घरैमा गनने

समचार/सामातजक 
सञ्ालमा हेन्इ-सुन्न 

कम गनने

अतभभावकः
• राररीिरूलार्छ उकरिरूिा बारेमा सोधे्
• दैकरि करियािलापिो ताकलिा बराउरे
• अरूिालाकग रमूरा बने्

तयार ी रह ुँ
सनेट् लइूज

कोरोनाभाररस  
(कोतभड-१९)

के खानेकुरा, बच्ाको सेहार-सहयोग, 
तबजुली-ग्ासको शुल्क र अरू 
सेवाहरूमा सहयोग चातहएको ्छ?

कोतभड-१९ बारे थप जानकारी  
IISTL.ORG बाट तलने


