
याद रा%ु पन) कुराह,

कहाँ

प"रचय नोट: को*भड १९ को समयमा अपांगता
भएको ब8चाह: र वय<कह:लाई सहयोग

• को#भड १९ को अ*याब.दक जानकार3 र संसाधन ह8 9ा:त गन= 
• देश को @नयम को पालना गदD सEभव भएको बेला याHा गन= 
• भेटघाट सEभव नभएको बेला फोन बाट परामशL #लने 
• आNनो बOचा ह8लाइ अझै बढ3 UवतVH र WXया#सल हुनलाई स[म बनाउने भनेर 
प]रवारको  सदUयलाइ @नद=सन  .दने 

• को#भड १९ को बारेमा जाग8कता बढाउने 
• प]रवार को सदUय ह8लाई को#भड १९ सEबिVध Uथा@नय  @नयमको बारेमा सु̀ चत 
गराउने। को#भड १९ को सEबVध मा agency  को सEपकL ह8 को बारेमा जानकार3 गराउने 

के?

खुcला [ेH ह8 मा हेरचाह र पुन Uथापना कायL ह8 संचालन गनL 9ाथ#मकता .दने

•तपाd आNनो घरको कEपाउVड 9वेश गदाL र छोfदा हात धनुहुोस ् ।
• घर hमणको Xममा बOचालाई नछुनहुोस।्
• उ`चत शार3]रक दरू3 कायम गनL स@ुनिkचत गनुLहोस।्
• हात से@नटाइजर 9योग गनुLहोस।्
• lलोभस ् र अनहुार माUक उ`चत 9योग गनुLहोस।्
• बOचाले 9योग ग]ररहेको सहयोगी उपकरणहn स.हत घरको सामoीहn नछुनहुोस ् ।
• तपाdको आNनै #श[ण सामoीहn cयाउनहुोस ् र @तनीहnलाई दpूषत हुनबाट बचाउनहुोस।्
• प]रवारका सदUयहnको UवाUrय अवUथाको @नर3[ण गनुLहोस;् य.द कुनै छ भने COVID-19 
सEबिVधत ल[ण ]रपोटL गनुLहोस ् ।



हेरचाह र पनुवा*स काय* कसर. गन0
• एक pव#शsट पुनवाLस योजना तैयार गन=
• 9दान ग]रएको सामoीहn -#लtखत, `चHमय_9योग गनुLहोस ्वा आNनै तयार3 गन= ।
• प]रवारलाई घर र समदुायको uोतहn प.हचान गनL म*दत गन= ।
• प]रवारका सदUयहnलाई उनीहnकोआNनै सामoीहn 9योग गनL 9ोvसाहन .दने ।
• अशwतता भएका प]रवारका सदUयहnको pव#शsटआवkयकताहn अवलोकन गनL र

बOचाको र प]रवारको दै@नक जीवनको WXयाकलापहn अनकूुलन गन= उपायहn पxा लगाउन
प]रवारका सदUयहnलाई 9ोvसा.हत गनुLहोस।्

• किEतमा दईु ह:तामा एक पटक भेyन जानहुोस वा कल गनुLहोस।्
• थप कायLहn र #सकाईका ला`ग य.द कुनै चनुौतीहn भएमा ]रपोटL गनुLहोस।्
• प]रवारका सदUयह8लाई अनसुरण गनLको ला`ग @नद=शन .दन पन= कुरह8

§ Uपsट nपमा प]रवारको सदUय संग पुनवाLस योजनाको बारेमा छलफल गन= ।
• किEतमा दईु ह:ताको ला`ग 9vयेक चरण अपनाउन प]रवारका सदUयलाई @नद=शन

.दने

अनगुमन गदा( आव+यक चरणह2
• प]रवारह8 UवUथ छन ्Wक छैनन ्सो{ने (8घा ,खोक| ,}वोरो )
• उ`चत हात धनेु बाट स8ु गन=
• प]रवारलाइ उ`चत हात धनु 9दसLन गन=
• प]रवारको सदUयह8लाइ पुनUथापना कायLको Xममा 9योग ग]रएको सबै खेलौनाह8

सरसफाई गनL 9ोvसाहन गराउने
• ग@तpव`ध 9दसLन गनLको ला`गआNनै सामाoीह8 9योग गन= -बOचासँग साझदेार3 नगन=_
• बOचाह8लाइ प]रबतLन को वारेमा बरण गन=
• बOचाह8लाइ धेरै माया गन= तर उ`चत दरु3 कायम गरेर
• सWXयतापुवLक पुनUथाLपना कायLमा भाग #लनको ला`ग बाचालाई 9ोvसा.हत गन= -बचालाइ

Uवयं सवLuेsठ `चWकvसक बनाउने _
• बOचाह8लाई को#भड १९ र vयसको रोकथाम को त]रका को बारेमा lz�[त गराउने
• प]रवारलाइ सामािजक दरु3 Wकन ज8]र छ भनेर #श�[त गराउने
• को#भड १९ को वतLमान जानकार3 ह8 9दान गराउने
• घर छोडरे जानु अगाडी रा�ो संग हात धनेु

काम को संचालन गन+

शीषLकहn
• सWXय जीवनशलै3
• स�चार
• खान पान
• #मग�, नो�डगं #सV�ोम र औषधी


