
COVID-19 (जसलाई कोरोना भाइरस पनन भननन्छ) को बारेमा चनलरहकेो नचन्ताको बीचमा हाम्रा 
नबरामीहरूलाई हामी निश्वस्त गराउन चाहन्छौं कक तपाईंको स्िास््य, सुरक्षा, र कल्याण पीएचसीको 
प्राथनमकता हो। हामी यो अभूतपूिव घटनाको अनुगमनमा सतकव  रहनेछौं र रोग ननयन्रण तथा रोकथाम 
केन्र (सीडीसी) र सािवजननक स्िास््य निभाग (आईडीपीएच) द्वारा प्रदान गररएको ननदशेनहरु हामीले 
अनुसरण गरररहकेा छौं। हामी पोल्क, माशवल, र स्टोरी काउन्टी स्िास््य निभागहरुसंग पनन ननरन्तर 
संचार र संपकव मा छौं।  

तपाईंको हरेचाह जारी राख्नको लानग नपनसएच नललननकहरू खुला रहनेछन्। ककनकक कोरोना भाइरसको 
थालनी अिस्था भएकोले, हामी तपाईंलाई अनिकाररक स्रोतहरूबाट जानकारी नलन प्रोत्सानहत गनव 
चाहन्छौं। सब भन्दा अध्यािनिक जानकारी तलको ठेगानाबाट प्राप्तगनव सककन्छ:  
 

 सीडीसी CDC (www.cdc.gov) 
 आईडीपीएच IDPH (www.idph.iowa.gov) 
 डब्लूएचओ WHO (www.who.int) 

 

यकद तपाईंसँग COVID-19 को बारेमा सामान्य प्रश्नहरू छन् भने,  तपाईंलाई 2-1-1 मा फोन गनव हामी 
प्रोत्सानहत गदवछौं। यकद तपाईंल ेयसको लक्षणहरू अनभुि गरररहनु भएको छ िा COVID-19 कोरोना 
भाइरसको सकारात्मक परीक्षण गने व्यनिसँग सम्पकवमा हुनहुुन्छ भन,े कृपया तपाईंको नपनसएच होम 
नललननक (PHC home clinic) मा फ़ोन गनुवहोस्। 

हाम्रा नबरामी र कमवचारीहरूको लानग सुरनक्षत भ्रमण सुनननित गनव हामीसँग केही प्रकियाहरू छन्। 
हामील ेनलएका सुरक्षा साििानीहरू ननम्न अनसुार छन: 

 दतावका िममा सब ैनबरामीहरूलाई हातसफा गनव स्यानीटाइजर प्रदान गररनेछ  
 ज्िरो, खोकी िा श्वासफेनव गाह्रो भएका नबरामीहरूलाई मुखमा लाउने मास्क (महला) प्रदानगने  

(यकद तपाईंल ेयी लक्षणहरू अनुभि गरररहन ुभएको छभने कृपया अनघन ैफ़ोन गनुवहोस्) 
 हाम्रो नबरामी पर्खवने ठाऊँमा "सामानजक दरूी" को अभ्यास गररनेछ 
 नििेताहरू, आगन्तुकहरू, अिलोकनकतावहरू, र अन्य गरै-आिश्यक व्यनिहरूलाई नपनसएच 

नललननकहरूमा आउन अनुमनत कदईनेछैन  
 नबरामीको हरेचाहगने व्यनिहरुलाई पीएचसी नललननकहरूमा आउन अनुमनत कदइनेछ 
 पीएचसी कमवचारीहरुले हात सफा राख्न उनचत अभ्यास गने र हाम्रो कमवचारीहरुको लागी पयावप्त 

व्यनिगत सुरक्षात्मक उपकरण भएको सुनननित गनेछन 
 संिमण ननयन्रण मागव-ननदशेनको जोड़दार पालना गद,ै हाम्रो सर-सफाई टोलीले नबरामी र 

कमवचारीहरुले प्रयोगगने सब ैस्थानहरूलाई ननयनमत सफा राख्ने कुराको सुनननित गनेछन  

http://cdc/
http://www.cdc.gov/
http://www.idph.iowa.gov/
http://who/
http://www.who.int/
http://www.phciowa.org/locations


 COVID-19 कोरोना भाइरसको अिनिभर तपाईंहरुलाई उच्च स्तरको सेिा प्रदान गनवको लानग 
हामी प्रनतबद्द छौं र यसबारे ननयनमत जानकारी प्रदान गररराख्नेछौं। 

 

पीएचसीको सेिाग्राही हुनुभएकोमा िन्यबाद। 
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