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एन्टिजेन परीक्षण:  तीव्र नततजाहरू, नजजकको सम्पक्क मा आएकाहरू वा लक्षणहरू देखिएकाहरूका लागि ।

तवद्ार्थी र कम्कचारीहरूको लागि एख्टिजने ्परीक्षणतवद्ार्थी र कम्कचारीहरूको लागि एख्टिजने ्परीक्षण
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र््प ्परीक्षण ्पददैन । त्पाईंलाई यो समयमा COVID-19 लािकेो छैन । लक्षणहरूको 
तनिरानी िन्क जारी राख्नुहोला । आवशयक भए अनसुार ्परीक्षण िनु्कहोला ।

र््प ्परीक्षण ्पददैन । त्पाईंलाई यो समयमा 
COVID-19 लािकेो छैन । लक्षणहरूको तनिरानी िन्क 
जारी राख्नुहोला । तिरामी हुनभुएमा अरूहरूसँिको 
सम्पक्क  कम िनु्कहोला । यतद प्रश्नहरू भएमा सवास्थ्य 
सवेा प्रदायकलाई सम्पक्क  िनु्कहोला ।

अलगि ैिस्न जारी 
राख्नुहोला र सकेसमम 
चाँडो PCR ्परीक्षण 
िनु्कहोला । यतद कुन ैPCR 
्परीक्षण उ्पलब्ध छैन भन,े 
एख्टिजने ्परीक्षण २४ घणटिा 
्पजछ दोहोया्कउनहुोला ।

५ टिनसम्म अलगगै बस्नुहोला र:

• जवरो नआएको २४ घणटिा भएको छ (जवरो घटिाउन ेऔष्धी निाइ) र त्पाईंका अरू लक्षणहरू तनको 
हुदैँछन् । Contact tracer वा सवास्थ्य वयवसायील ेतनददेशन िरे अनसुार अझ ैअलगि ैिस्ननुहोला ।

• ्पोजजटटिभ ्परीक्षण नततजा आएमा अरूहरूको नजजक हुदँा १० तदनसमम मासक लिाउनहुोला ।

• यतद त्पाईंल े्ूपरा रू्पमा िो्प लिाउन ुभएको छैन भन,े ९० तदनको लागि हपत ैत्पचे्को ्परीक्षणिाटि छूटि 
्पाउन PCR ्परीक्षण िन्क आवशयक छ ।

नतिजाहरूको ररपोटट्िङ्ग
राज्यको COVID-19 रर्पोटट्िङ्ग अभयासहरूलाई धयानमा राखदै, त्पाईंल ेMyUHS app वा विेसाईटिमा आफैँ ल ेएख्टिजने ्परीक्षणहरूको नततजा 
्पशे िन्क आवशयक छैन । हाल राज्यको रर्पोटट्िङ्गको आवशयकता प्रखशजक्षत वयक्तद्ारा प्रशाजसत PCR ्परीक्षणको वा कुन ै्परीक्षण सर्लमा 
एख्टिजने ्परीक्षणको नततजा ्पोजजटटिभ देखिएमा हो ।

्ैमले अकको परीक्षण कतहले गन्न सकिछु ?

त्पाईंल ेहरेक हपता अकको ्परीक्षण िन्क सक्नु हुन्छ । फेब्नुअरी ४ देखि, हपत ैत्पचे् ्परीक्षण तकटि जलन त्पाईंल ेMyUHS app वा विेसाईटि माफ्क त 
समय गमलाएर जान सक्नु हुनछे ।

थप जानकारीको लातग: covidresponse.wisc.edu/

नेपाली / NEPALI

५ टिनसम्म अलगगै बस्नुहोला र:

• जवरो नआएको २४ घणटिा भएको छ (जवरो 
घटिाउन ेऔष्धी निाइ) र त्पाईंका अरू 
लक्षणहरू तनको हुदैँछन् । Contact tracer 
वा सवास्थ्य वयवसायील ेतनददेशन िरे 
अनसुार अझ ैअलगि ैिस्ननुहोला ।

• ्पोजजटटिभ ्परीक्षण नततजा आएमा अरू-
हरूको नजजक हुदँा १० तदनसमम मासक 
लिाउनहुोला ।

• यतद त्पाईंल े्ूपरा रू्पमा िो्प लिाउन ु
भएको छैन भन,े ९० तदनको लागि हपत ै
त्पचे्को ्परीक्षणिाटि छूटि ्पाउन PCR 
्परीक्षण िन्क आवशयक छ ।

https://covidresponse.wisc.edu/

