
परिवाि ि कर्मचािीहरूलाई COVID-19, (जसलाई सार्ान्य रूपर्ा कोिोनाभाइिस भननन्छ) सम्बन्धी अपडटे प्रदान गनम 
बफ्लो पब्ललक स्कूल डडब्स्िक्ट प्रनिबद्ध छ। यस बखि, यस्िो देखखन्छ कक न्यु योकम  शहिर्ा एक व्यब्क्ि वा 
व्यब्क्िहरूर्ा भाइिसको पजेटटभ पिीक्षण गिेका छन,् जबकक िोग ननयन्रण केन्र (सीडीसी) दाबी गदमछ कक धेिै जसो 
अरे्रिकीहरुर्ा कर् जोखखर् छ। 

"यो रिु रूपर्ा परिविमन भइिहेको अवस्था हो," [ईिी काउन्टी स्वास््य कमर्सनि ववभाग] डाक्टि गेल बस्टमटटनले 
भन्नुभयो। "हार्ी प्रत्येक टदन, लगािाि, आन्िरिक ि हाम्रा साझदेािहरू, स्वास््य सेवा प्रदायकहरू ि िाज्यसँगै कार् 
गरििहेका छौँ।" (स्रोि: बफ्लो न्युज २-२७-२०) 

जहाँसम्र्, िोग ननयन्रणका लागग अरे्रिकी केन्रहरूले कोिोनाभाइिस फैमलन सक्छ भन्ने हालसालै घोषणाहरू गर् यो - 
ि इन्फ्लूएन्जा (अत्यगधक संक्रार्क भाइिल इन्फेक्सन) को घटनाहरू ननयमर्ि रूपर्ा रिपोटम हुन्छन ्- हार्ी स्कूल 
ब्जल्लाले मलइिहेका कदर्हरू ि िपाईले भाइिसको फैलावट िोक्न र्द्दि गनम सक्ने कदर्हरूको बािेर्ा केही थप 
जानकािी साझा गनम चाहन्छौँ। 

यो वेब पषृ्ठ साववजनिक स्वास््य अधिकारीहरुद्वारा ियााँ जािकारी वा निरे्दशि प्रर्दाि गरे पश्चात अद्यावधिक 
(अपडटे) हुिेछ। िपाईको सर्थमन ि साझदेािीका लागग धन्यबाद जब हार्ी स्वस्थ मशक्षा वािाविण कायर् गनम सँगै 
कायम गछौं।

 
BPS ले के गछव  

बीपीएस इिी काउन्टी पब्ललक हेल्थ ि एनवाईएस जनस्वास््य ववभागसँग ननयमर्ि सम्पकम र्ा छ, ि कोिोनाभाइिस ि 
फ्लू लगायि सावमजननक स्वास््य सिोकािहरूको जवाफ टदन हार्ी िी संस्थाहरू ि िोग ननयन्रण केन्र (सीडीसी) का 
टदशाननदेशहरू ि उत्तर् अभ्यासहरू अनुसिण गदैछौँ। 

BPS ले काउन्टी ि िाज्य स्वास््य अगधकािीहरुसँग ब्स्थनि अनुगर्न जािी िाख्नछे। न्यु योकम को ब्स्थनि परिविमन हँुदा, 
ब्जल्लाले NYS ि CDC र्ा को कुनै पनन अद्यावगधक (अपडटेेड) टदशाननदेशहरू अनुसिण गदमछ। 

  

तपाईले के गिव सक्िुहुन्छ? 

िपाईले गनम सक्ने केटह छ। िपाईको परिवािको साथ िाम्रो अभ्यासहरू ववशेष गिी सिसफाईको र्ाध्यर्बाट स्वास््य 
कायर् िाख्न ि िोगलाई िोकथार् गनम अनुकूल (स्वच्छिा) सर्ीक्षा गनुमहोस।् भाइिसको फैलावट कर् गनम केटह 
टदनचयामका उदाहिणहरू, दैननक प्रनििोधात्र्क कायमहरू: 

 यदर्द ववद्यार्थी वा कर्वचारी सर्दस्य बबरार्ी छ भिे, स्कूल िआउिुहोस।् 
 खोक्दा वा छ ंक लाग्दा र्ुखलाई िपाईको र्ागथल्लो पाखुिा वा टटश्युले छोप्नुहोस।् 
 साबुन ि पानीले कब्म्िर्ा २० सेकेन्डको लागग प्राय: आफ्नो हाि धुनुहोस।् यटद एक साबुन ि पानी उपललध 

छैन भने कब्म्िर्ा ६०% अल्कोहल सटहिको एक अल्कोहल-आधारिि ह्याण्ड स्याननटाइजि प्रयोग गनुमहोस।् 
 िपाईको आँखा, नाक, ि र्ुख नधोएको हािहरूले नछुनुहोस।् 
 बबिार्ी भएका व्यब्क्िहरूको सम्पकम बाट टाढा िहनुहोस।् 
 प्राय: छोइएका वस्िु ि ठाउँहरू सफा ि कीटाणुशोधन गनुमहोस।् 

 

  Nepali 



 र्थप जािकारी 
 

यस भाइिसको ि अवस्था बािे सूगचि िहनुहोस ्ि भिपदो ि ववश्वसनीय ववज्ञ स्रोिहरूर्ा जानकािी हेनुमहोस ्: 
 World Health Organization 
 U.S. Centers for Disease Control and Prevention 

 Erie काउन्टी स्वास््य ववभाग 

 New योकम  िाज्य स्वास््य ववभाग 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www2.erie.gov/health/index.php?q=coronavirus
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/

