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बच्चाको व्यक्तिगत सहभागगताको अल्गोरिदम 
 

आमाबुवा, स्ययहयरकर्या र अभिियवकहरूद्वयरय गररने घरमय आधयररर् दैभनक पररक्षणको लयभग मयगाभनदेशन 

 
 

संक्रमणको लक्षणहरू देक्तिएका 

बच्चालाई  

घिमै िाख्नुहोस् 1: 

 गनम्नगलक्तित मापदण्ड पूिा नभएसम्म 

बच्चालाई घिमै िाख्नुहोस्: 

गनम्न मधे्य कुनै पगन 2: 

 ज्वरो (100.4°F वा सो भन्दा बढी) 

 नयााँ वा अझ खराब खोकी 

 स्ााँ-स्ााँ हुने 

 स्ाद वा गन्धको थाहा नपाउने 

 घााँटी दुखे्न 

 झाडापखाला वा वान्ता भएमा 

 नयााँ गम्भीर तररकाले टाउको दुखे्न 
 

दीघघकालीन चिचकत्सा अवस्थाहरू (जसै्त एलजी, दम वा 

माइगे्रन) भएका बालबाललकाहरूको लालि उनीहरूको 

सामान्य स्वास्थ्य स्थितीबाट परिवततन भएका लक्षणहरूलाई 

प्रलतलनलित्व िदतछ। 
 

1 तपाईंलाई आफ्नो बच्चालाई आपतकाचलन चिचकत्सा वा 

जीवन खतरामा हुने अवस्थामा छ भने्न लाग्छ भने, सिैं 

9911-1 मा फोन िननतहोस्। 

 
2 माचथ उले्लख गररएका लक्षणहरू मधे्य कुनै पचन 

लक्षणहरू नभएका गैर-लवशेष लक्षणहरू जसै्त घााँटी 

सनलिने, नाक बन्द हुने , िकाइ लागे्न वा शिीि दनखे्न 

लक्षणहरू भएका बालबाललकाहरूलाई उनीहरूको स्याह 

कताघले बच्चालाई संक्रमण भएको शंका गरेमा बच्चालाई 

घरमै राख्नुपनेछ। 

 
पेजेगिभ वा 

क्तिगनकल गनदान 

(पररक्षण गररएको 

छैन) 

लक्षण शुरु भएको 10 लदन 

पलछ ि ज्विो ि सनिारिएको 

लक्षणहरू लबना 24+ घण्टा 

 
गवचािाधीन नचतजा थाहा नभएसम्म 

 
नेगेगिभ 

ज्वरो र सुधाररएको लक्षणहरू 

चबना 24+ घण्टा 

 

वैकक्तिक गनदान 
ज्वरो र सुधाररएको लक्षणहरू 

चबना 24+ घण्टा 

   

चनयचमत वा दैचनक आधारमा गे्रड K-12 का सबै लवद्यािीहरूको लालि िोग गनयन्त्रण तथा िोगथामको (CDC) केन्द्रले हयलै भवद्ययलय लक्षण परीक्षण 

सञ्चयलन गना भसफयररस गदैन । 

 घरमा आधाररत लक्षणको परीक्षणमार्घ त दैचनक रूपमा संक्रामक चबमारीहरूको लक्षणहरूको लाचग आमाबुवा, स्यहयरकर्या वय अभिियवकहरूले 

आफ्नो बयलबयभलकयहरूलयई कडय रूपमय गनिीक्षण गनन प्रोत्साहन गनुनपर्न । 

गबिामी भएका गवद्याथीहरू व्यक्तिगत रूपमा गवद्यालयमा उपक्तथथत हुनु सकु्नहुन्न। 

कोगभड-19 वय कुनै संक्रयमक रोगहरू निएपभन भवद्ययलयबयट, दीघाकयलीन भिभकत्सय अवस्थयहरू (जसै्त एलभजाहरू वय दम) िएकय व्यक्तिहरू 

जसै्त बयरम्बयर भबरयमी हुने केही गवद्याथीहरूलाई गनकाल्न लक्षणको पिीक्षण सम्भागवत र्। गवद्याथीको सामान्य स्वास्थ्यको बािेमा गवचाि नगरि 

ि गवद्यथी कोगभड-19 भनम्त्ययउने ियइरसमय अनयवृर् िएको भथयो िने्न सम्भयवनयलयई मूल्ययङ्कन नगरर भवद्यमयन भवद्ययलय नीभर्हरू— मा 

सामान्यतया आवश्यक ठाचनएको भन्दा बढी समयको लाचगचवद्यथीहरूलाई चवद्यालयबाट चनकाल्ने—दोहोररएको जोक्तिम, भदघाकयभलन र अनयवश्यक 

अनुपक्तस्थर् भवद्ययथी र सम्भयभवर् अभनक्तिर् हयभन। 

 

झाडापखाला र संक्रामक रोगहरूको आइसोलेसन र बचहष्करणको लाचग कृपया ओहायो प्रशासकीय कोड 3701-3-13 

http://codes.ohio.gov/oac/3701-3-13 लाई पालना गनुघहो ो्। 

कोभिड-19 भाइरल 

पररक्षण गर्नुहोस्। 

http://codes.ohio.gov/oac/3701-3-13

