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पाना प�टाउनुहोस्।

समर�भल  �स �ट

को�भड-१९  पो�ज�टभ
भएमा �बै सी र ट� लाइनह� देखाउँछन्।
ट� रेखामा परेको �न स�छ।

को�भड-१९ प�र�ा नकारा�मक 
भएमा सी लाइन मा� देखाउँछ।

तपाँईको को�भड-१९ 
�त प�र�ण बारेमा
परी�ण क�हले �योग गन�?

परी�ण कसरी �योग गन�?
यसको खोलबाट �वाब हटाउनुहोस्। टु�पोमा नछुनुहोस्।

गोलाकार �पमा ��येक नाकमा ५ पटक �वाबको टु�पोले �बै नाकको
�भ�ी भागलाई �ब�तारै माड्नुहोस्। �बै नाकमा �वाबको एउटै छेउ
�योग गनु�होस्।

तपा�को नाकमा �वाबको टु�पो स�ूण� घुसाउनुहोस्।�ूबको सु�तला
र�को टोपी खो�नुहोस्। �ूबको त�लो भागमा �वाब घुसाउनुहोस्।
तरल पदाथ�मा १५ पटक चलाउनु होस्। तपाँ�ले �वाब हटाउँदा
�ूबलाई �नचोनु�होस्। सु�तला र�को टोपी ब�द गनु�होस्।

�ूबको अक� छेउमा भएको सानो सेतो टोपी खो�नुहोस्।
को�भड-१९ परी�ण काड�को नमूना �े�मा ३ थोपा खसा�नु होस्।

यस पछ� १५ �मनेट पख�नुहोस्। �यसप�छ प�रणामह� हेनु�होस्। तपा�ले
१५ �मनेट �भ� न�तजाह� पढ्नु पछ�। अ�यथा परी�ण अमा�य �नेछ।

�नद�शन स�हतको �भ�डयो हेनु�होस्

somervillema.gov/SelfTest

यो परी�ण �योग गनु�होस् य�द:
तपा� समूहमा भेला �नु वा जो�खममा रहेका ���ह�लाई भेट्नु केही
घ�टा अ�घ।
य�द तपाईलाई को�भड-१९ का ल�णह� छन् भने तु��तै।
य�द तपाँईले खोप लगाउनु भएको छैन भने को�भड-१९ को स�क� मा आएको तु��तै।
य�द तपा�ले खोप लगाउनु भएको छ भने को�भड-१९ को स�क� मा आएको ५
�दन प�छ।

यो परी�ण २ वष� वा मा�थका मा�नसह�मा �योग गनु�पछ�।
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तु��तै १० �दनको ला�ग अ�बाट अलग ब�नुहोस्। य�द तपा� अ�सँग �मलेर
ब�नु��छ भने आफु एउटै कोठामा मा� ब�ने �यास गनु�होस्।

य�द तपाईको प�र�ण सकारा�मक दे�खयो भने के गन�?

को�भड-१९ खोप वा बू�टर खोप कसरी �ा�त गन�?

अ�घ�लो ४८ घ�टा �भ� तपाँईको न�जक स�क� मा �नु�ने सबैलाई सू�चत गनु�होस्।
�कनक� उनीह�को प�न परी�ण गरेर र �वारे�टाइनमा रा�नुपछ�।

यस �बचमा य�द तपाँ�ले अ�सँग अ�त���या गन� पछ� भने तपा�को मुख र नाकमा
रा�ोसँग �म�ने गरी मा�क लगाउनुहोस् / नाकमुख ढा�नुहोस्।

थप जानकारीका लागी www.CDC.org/Covid19 मा जानहुोस।्

आराम गनु�होस् र पया��त पानी �पऊनु होस्। तपाँईको परी�णको न�तजा पु��का लागी
तथा अ�य �� भए आ�नो �च�क�सकलाई फोन गनु�होस्।

य�द तपा�लाई खाना, आधारभूत आव�यकता, वा अलग व�दाको समयका अ�य
आव�यकताको प�रपु�त�मा प�ँचका लागी सहयोग चा�ह�छ वा तपाँ� कै भाषामा सहयोग
चा�ह�छ भने ३-१-१ (६१७-६६६-३३११) मा फोन गनु�होस्।

को�भड-१९ खोपको लागी www.vaxfinder.mass.gov मा वा २-१-१ मा फोन
गरेर आ�नो नाम दता� गनु�होस्। य�द तपा�लाई थप सहयोग चा�ह�छ भने ३-१-१ मा
फोन गनु�होस्। �बै फोनले तपाँई कै भाषामा म�त गन� स�छन्।

तपा�को भाषामा टे�ट्स, फोन, र ईमेल माफ� त मह�वपूण� जानकारीह� �ा�त गन�का लागी
www.somervillema.gov/alerts मा �सट� अलट�का लागी आ�नो नाम गनु�होस्।

हा�मसँग जो�डदै रहनुहोस्।

तपाँईको को�भड-१९  
�त प�र�ण बारेमा

य�द तपाईलाई सास फेन� गा�ो ��छ वा यसबाट ग�ीर ल�णह� देखा पछ�न् भने
तु��तै आपतकालीन �च�क�सा स�लाहाको खोजी गनु�होस्।
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य�द तपा� समर�भल साव�ज�नक �ब�ालयका �व�ाथ� वा कम�चारीको प�रवारका सद�य
�नु��छ भने कृपया �ब�ालय फक� नुअ�घ आ�नो �कूललाई फोन गनु�होस्।


