नेपाली / NEPALI

विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको लागि एन्टिजेन परीक्षण
एन्टिजेन परीक्षण: तीव्र नतिजाहरू, नजिकको सम्पर्क मा आएकाहरू वा लक्षणहरू देखिएकाहरूका लागि ।

केही लक्षणहरू
छै नन्

थप परीक्षण पर्दैन । तपाईंलाई यो समयमा COVID-19 लागेको छै न । लक्षणहरूको
निगरानी गर्न जारी राख्हनु ोला । आवश्यक भए अनुसार परीक्षण गर्नुहोला ।

पोजिटिभ
नतिजा

नेगेटिभ
एन्टिजेन
नतिजा
लक्षणहरू

अलग्गै बस्न जारी
राख्हनु ोला र सकेसम्म
चाँ डो PCR परीक्षण
गर्नुहोला । यदि कुनै PCR
परीक्षण उपलब्ध छै न भने,
एन्टिजेन परीक्षण २४ घण्टा
पछि दोहोर्याउनुहोला ।

नेगेटिभ
नतिजा

पोजिटिभ
एन्टिजेन
नतिजा

५ दिनसम्म अलग्गै बस्ह
नु ोला र:
•

ज्वरो नआएको २४ घण्टा भएको छ (ज्वरो
घटाउने औषधी नखाइ) र तपाईंका अरू
लक्षणहरू निको हुँदैछन् । Contact tracer
वा स्वास्थ्य व्यवसायीले निर्देशन गरे
अनुसार अझै अलग्गै बस्हनु ोला ।

•

पोजिटिभ परीक्षण नतिजा आएमा अरूहरूको नजिक हुँदा १० दिनसम्म मास्क
लगाउनुहोला ।

•

यदि तपाईंले पूरा रूपमा खोप लगाउनु
भएको छै न भने, ९० दिनको लागि हप्तै
पिच्छे को परीक्षणबाट छू ट पाउन PCR
परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

थप परीक्षण पर्दैन । तपाईंलाई यो समयमा
COVID-19 लागेको छै न । लक्षणहरूको निगरानी गर्न
जारी राख्हनु ोला । बिरामी हुनुभएमा अरूहरूसँ गको
सम्पर्क कम गर्नुहोला । यदि प्रश्नहरू भएमा स्वास्थ्य
सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

५ दिनसम्म अलग्गै बस्ह
नु ोला र:
•

ज्वरो नआएको २४ घण्टा भएको छ (ज्वरो घटाउने औषधी नखाइ) र तपाईंका अरू लक्षणहरू निको
हुँदैछन् । Contact tracer वा स्वास्थ्य व्यवसायीले निर्देशन गरे अनुसार अझै अलग्गै बस्हनु ोला ।

•

पोजिटिभ परीक्षण नतिजा आएमा अरूहरूको नजिक हुँदा १० दिनसम्म मास्क लगाउनुहोला ।

•

यदि तपाईंले पूरा रूपमा खोप लगाउनु भएको छै न भने, ९० दिनको लागि हप्तै पिच्छे को परीक्षणबाट छू ट
पाउन PCR परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

्
नतिजाहरूको रिपोरटिङ्ग

राज्यको COVID-19 रिपोरटिङ्ग
् अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंले MyUHS app वा वेबसाईटमा आफैँले एन्टिजेन परीक्षणहरूको नतिजा
पेश गर्न आवश्यक छै न । हाल राज्यको रिपोरटिङ्गको
आवश्यकता प्रशिक्षित व्यक्तिद्वारा प्रशासित PCR परीक्षणको वा कुनै परीक्षण स्थलमा
्
एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएमा हो ।
मैले अर्को परीक्षण कहिले गर्न सक्दछु ?
तपाईंले हरेक हप्ता अर्को परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । फेब्रुअरी ४ देखि, हप्तै पिच्छे परीक्षण किट लिन तपाईंले MyUHS app वा वेबसाईट मार्फ त
समय मिलाएर जान सक्नुहुनेछ ।
थप जानकारीको लागि: covidresponse.wisc.edu/
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