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• अ�ीकृत उ�ादनहरू वा अ�ीकृत उ�ादनहरूका अ�ीकृत पर्योगहरू
सकंाय�ारा छलफल गनर् स�कन्छ; यी पिर���तहरूले एक वा
एकभन्दा बढी �तेर्ा�धकारहरूमा �ीकृ�त ���त पर्�त�ब�म्बत गनर् सक्छ

• पर्�तु सकंाय लाई �तनीहरूले लबेल नलगाइएको वा अ�ीकृत पर्योग
मा गिरएको ��ो कुन ै प�न सन्दभर् खलुासा गछर्न ् भनी स�ुन��त गनर्
सझुाव �दइएको छ

• कुन ै प�न अ�ीकृत उ�ादन वा अ�ीकृत पर्योगको touchIME �ारा 
समथर्न छैन या त यी उ�ादनहरूको उ�खे�ारा बनाइएको वा स�ूचत
गिरन्छ वा touchIMEका �कर्याकलापहरूमा पर्योग गदर्छ

• touchIME ले तर्ु�ट वा छटुहरूका ला�ग कुन ै �ज�वेारी �ीकार गदैर्न
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���नकल अ�ासमा पर्सारण ��ूनकरण गनेर्

PPE = ���गत सरु�ा�क उपकरण।

• �नय�मत रूपमा हातहरू
धनुहुोस ् वा स�ेनटाइज गन ुर्होस ्

• उपय�ु PPE लगाउनहुोस ्

���गत सरसफाई

• तपाईकंो रा�ष्टर्य
मागर्�नदेर्शनहरूको अनसुार
शारीिरक दरूीको पालना
गन ुर्होस ्

सामा�जक सरसफाई

• •
• पर्ोटीन र �भटा�मन सवेन

स�हत पौ��क आहार खानहुोस ्

पोषण सम्ब�ी सरसफाई

• खोप लगाउने अवसर �लनहुोस ्

खोप / पर्�तर�ा सरसफाई



���गत सरु�ा�क उपकरण(PPE)को पर्योग
वातावरणमा �नभर्र:

PPE उपकरण सही रूपमा लगाउन ु र �व��त
गन ुर् यो लगाउन ु ज��कै मह�वपणू र् छ

• रामर्री �फट गिरएको
कपडाको मा� लगाउनहुोस ्

• नाक, मखु र �चउँडो
छो�हुोस ्

�नय�मत अ�ास

• रामर्री �फट गिरएको
मा� लगाउनहुोस।्

• नाक, मखु र �चउँडो
छो�हुोस ्

• पर्योग गन ुर्अ�घ यो सफा र
स�ुा छ भनी स�ुन��त
गन ुर्होस ्

उ� जो�खम भएको अ�ास
(ज�:ै सामा� ह��टल वाडर्)

• पणू र् सरु�ा�क सटु र टोपी
लगाउनहुोस ्

• �फ�िरङ फेस�पस रे��रेटर
पर्योग गन ुर्होस ्

• आखँाको सरु�ा गन ेर् कुरा
लगाउनहुोस ्

धरेै उ� जो�खम (ज�:ै 
स�ालन�थएटर, को�भड-वाडर्)

�व� �ा� सगंठन।को�भड-19 का ला�ग ���गत सरु�ा�क उपकरण।यसमा उपल� छ: www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/access-to-assistive-
technology-medical-devices/medical-devices/ppe/ppe-covid (16 जनु 2021 पहुचँ गिरएको).

http://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/access-to-assistive-technology-medical-devices/medical-devices/ppe/ppe-covid


�बरामीहरूलाई सकंर्मण रो� मागर्दशर्न गनेर्

तपाईं भाइरसको सम्पकर् मा
हनुभुएको छ भने

�ारेन्टाइनको ला�ग आफ्ना
रा�ष्टर्य मागर्�नदेर्शनहरूको

पालन गन ुर्होस ्

�ारे�न्टन

सकंर्मण
घटाउनहुोस ्

रोग पर्�तरोध �मतामा सहयोग
गनर् �� र स��ुलत आहार

खानहुोस ्

पोषण

खोप लगाउने अवसर �लनहुोस ्
र अरूलाई प�न �स ै गनर्

पर्ो�ाहन गन ुर्होस ्

खोप

मधमुहे, थाइराइड रोग र उ�
र�चाप ज�ा प�हलकेो

अव�ालाई पर्भावकारी ढ�ले
�व�ापन गिरंदछै भ�े

स�ुन��त गन ुर्होस ्

�च�क�ा सरसफाई

दास एके, एट अल(et al.)। मधमुहे Metab Syndr. 2021;15:55–62.; Kalra S, et al.. JPak Med Assoc. 2020;70:954–55.
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