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• आफ्नो परिचय दिनुहोस ्। 

• बििामी को COVID-१९ PCR परिक्षण 

को अवस्था सुननस्स्चत गनुहुोस । 

• बििामी home isolation मा भए 

नभएको यककन गनुहुोस ्। 

 

बििामीको बिििण िता ुगनुहोस ि Screening को 
लागग प्रश्नहरु सोध्नुहोस । (google form िाट)  

 

 

के बििामी लाइ गम्भीि लक्षण 
िेखा पिेको छ 1? 

 

जनतसक्िो नछटो बििामी लाइ 
स्वास््य संस्था मा जानको 
लागी सल्लाह दिन े। 

 

. के घिमा home isolation को लागग 
पयाुप्त सुबिधा छ 2? 

 

 

रिवार् ुस्क्लननकल स्टाफ द्वािा 
फोन गने 

 

संस्थागत isolation को 
लागग सल्लाह दिनुहोस । 

 

छ  

 

छ  

छैन  

 

छैन  

न 

• बििामी लाइ िोश्रो फोन कलको िािेमा जानकािी दिनुहोस ।  

• थप सूचनाको लागग अन्य उपलब्ध श्रोतहरु को जानकािी दिनुहोस (जस्तै: 
COVID-१९ सम्िस्न्ध स्जज्ञासा, home isolation सम्िस्न्धत श्रव्यदृश्य सामग्री 
हरुको ललकं प्रिान गने)  

• बििामीले कुनै स्क्लननकल स्जज्ञासा िाखेमा उक्त स्जज्ञासालाइ नोट गने ि िोश्रो 
फोन कल मा सो को जानकािी दिने । 

• समयको लागग बििामी लाइ धन्यवाि दिने ।  



Remote Ward (reWARD) Home Isolation communication protocol Nepali 

version   

 

 May 2021  DH-KUSMS 
 

 

2 

 

 

तालिका २. होम isolation को सुविधाको मुल्ाांकन गने ( बिस्ततृ जानकारी लिने)  

के तपाईसँग संक्रमण िोकथामकोलागग ननम्न आधािभूत स्वस््य सामाग्रीहरु( face guard, oximeter, 

thermometer, sanitizer and disinfectant) उपलब्ध छन?्    

के घिमा छुट्टै चपी तथा िाथरुम को व्यवस्था छ?  

के घिमा उच्च जोखखम हुन सक्ने समुह (िच्चाहरु, गभवुती ि िदृ्ध) हरुलाइ छुट्टै िाख्ने व्यवस्था छ ? 

के तपाइको घिमा छुटैिस्नको लागग पयाुप्त कोठाको व्यवस्था छ? 
के तपाई एक्ले छुट्टै कोठामा िस्िै हुनुहुन्छ ? 
के तपाईसँग िादहि िाट अरु कसैले खाना तथा खाद्यसामग्री घिमै ल्याइदिने सुववधा छ ? 
के तपाईसँग आवश्यक पिेको िेला िादहििाट अरु कसैले औषधी ल्याइदिने सुववधा छ? 
के तपाइ सगं आकस्स्मक उपचािको आवश्यक पिाु तपाई सँग यातायात को पहँुच छ ? 
तपाइको हेिचाह गन ुघिमा को उपलब्ध हुनुहुन्छ? 
तपाईले कोठाको फोहोि व्यवस्थापन कसिी गनुहुुन्छ? 

तालिका १. िक्षण िगीकरण (WHO) 

हलका िक्षण  (Mild Symptoms )  गम्भीर   िक्षण  (Severe Symptoms)  

मुख््  िक्षण: 
ज्विो, सुख्खा खोकी, थकान महशुस हुने  
 

मुख््  िक्षण: 
सास फेन ुगाह्रो हुने, भोक नलाग्ने, भ्रलमत हुने, 

लगाताि िखुाई वा छातीमा ििाि  भय जस्तो 
महसुस गनु,ु उच्च  तापक्रम  (> 38 degree C) 

सामान्् िक्षणहरू: 
स्वाि वा गन्ध थाहा नहुनु, रुघाखोकी लाग्नु , 

आँखा िातो हुने, घाँटी िखु्न,े टाउको िखु्ने, मांसपेलश वा 
जोनी को िखुाइ, छाला मा र्ािि आउने, वाकवाकी  
लाग्नु वा िान्ता हुनु, पखाला लाग्नु, गचसो लाग्नु, 

चक्कि लाग्नु  

सामान्् िक्षणहरू: 
झको लाग्ने, अन्योलता हुनु, िेहोसीपन, काम छुट्नु, 

गचन्ता लाग्नु, नैिाश्यता अनुभव हुनु, ननद्रा नलाग्नु, 

पक्षघात, मुछाु पनु ु 
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• आफ्नो परिचय दिनुहोस ्। 

• बििामी home isolation मा 
भए नभएको यककन गनुहुोस ्

उपलब्धता अनुसाि तापक्रम, oxygen 

saturation, श्वासप्रश्वास िि मापन 

गन ुउगचत तरिका  िताउनुहोस।् 2 

समयको लागग बििामीलाई धन्यवाि 

दिनुहोस।् िैननक फलअप कलहरूको 
समयको को िािेमा सहमनत ललनुहोस ्। फेरि 

फोन गन े समय ताललका िािे िताउनुहोस।् 
4 

उच्च जोखखमका लक्षण3 को िािेमा 
सोधपुछ गनुुहोस ्ि गम्भीि िोगको 
सम्भावनाको िािेमा िताउनुहोस।् 

हल्का लक्षणहरूको लागग आवश्यकता 
अनुसाि औषधी सेवन गने सल्लाह दिनुहोस 

।       औषधी ि औषधीको  मात्रा  
गचककत्सकहरु द्वािा  ननधाुरित गरिनेछ। 

रिवार् ुस्क्लननकल स्टाफ द्वािा 
फोन गन े 

पदहलो फोन को आधािमा बििामीको 
लक्षण1 लाई पुन: पुस्टट गनुुहोस।् 
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तालिका १. िक्षण िगीकरण (WHO) 

हलका िक्षण  (Mild Symptoms )  गम्भीर   िक्षण  (Severe Symptoms)  

मुख््  िक्षण: 
ज्विो, सुख्खा खोकी, थकान महशुस हुने  
 

मुख््  िक्षण: 
सास फेन ुगाह्रो हुने, भोक नलाग्ने, भ्रलमत हुने, 

लगाताि िखुाई वा छातीमा ििाि  भय जस्तो 
महसुस गनु,ु उच्च  तापक्रम  (> 38 degree C) 

सामान्् िक्षणहरू: 
स्वाि वा गन्ध थाहा नहुनु, रुघाखोकी लाग्नु, आँखा 
िातो हुने, घाँटी िखु्न,े टाउको िखु्ने, मांसपेलश वा जोनी 
को िखुाइ, छाला मा र्ािि आउने, वाकवाकी लाग्नु 
वा िान्ता हुनु, पखाला लाग्नु, गचसो लाग्नु, चक्कि 
लाग्नु  

सामान्् िक्षणहरू: 
झको लाग्ने, अन्योलता हुनु, िेहोसीपन, काम छुट्नु, 

गचन्ता लाग्नु, नैिाश्यता अनुभव हुनु, ननद्रा नलाग्नु, 

पक्षघात, मुछाु पनु ु 
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तालिका २: कसरी महत्त्िपूणण सांकेतहरू (Vital Signs) नाप्न?े 

श्िास दर (RR) कसरी मापन गने? 

• तपाईंसँग एउटा यस्तो घर्ी िाख्नुहोस ्जुसले सकेेन्र्हरू िेखाउँनसक्छ। 
• सामान्य ननयलमत सास ललन लगाउनुहोस।् गदहिो सास ललन नलगाउनु होस।् व्यायाम पनछ 

श्वासिि िेकर् ुनगनुहुोस।् श्वासिि मापन गनु ुअनघ तपाई आफूलाई मानलसक रुपमा तयाि 
गनुहुोस। 

• एक सामान्य सास िि (एक सामान्् सास लभत्र लिएको  र एक सामान्् सास िाहहर फािेको) 
लाइ गणना गनुहुोस।् 

• एक लमनेट (साठी सेकेन्र्) सासहरूको गणना गनुहुोस ्ि श्वास िि लाइ िेकर् ुगनुहुोस।् 

• एक सामान्य वयस्कको श्वासिि १०-१२ साँस प्रनत लमनेट हुन्छ। 

• नतस वा अगधकको श्वासप्रश्वास िि भए बििामी को अवस्था गचन्ताजनक छ ि हामीलाई तुरून्त 
खिि गनुहुोस वा अस्पताललाई खिि गनुहुोस।् 

तापक्रम  कसरी मापन गने? 

•  प्रत्येक बििामीको लागग  एक थमाुमीटि उपलब्ध हुनु पिुछ। 

• काखीमुनन (axilla) को तापक्रम ललनुहोस।् 

• तापक्रम दिनमा नतन पटक िेकर् ुगनुहुोस ्(बिहान ८ िजे, दिउँसो २ िजे ि िलुेका ८ िजे)। 
• यदि बििामीलाई ज्विो आइिहेको छ भने आवश्यकता अनुसाि तापक्रम िािम्िाि जाँच्न 

सककन्छ।  

• यदि बििामीलाई लगाताि उच्च शे्रणीको ज्विो छ (३८ डर्ग्री सेस्ल्सयस वा सो भन्िा िढी वा  

१००.४ डर्ग्री फिेन्हाइट भन्िा  िढी) छ भने  थप सल्लाहको लागग हामीलाइ वा नस्जकैको 
अस्पतालमा खिि गनु ुपिुछ। 

अक्ससजन Saturation कसरी मापन गने? 

• प्रत्येक बििामीको घिमा एउटा पल्स अस्क्सलमटि भए नभएको सुननस्स्चत गनुहुोस। 

• नापनु् अनघ बििामीको  हातहरू गचसो नभएको ननस्श्चत गनुहुोस।् िातो संकेत िलेपनछ  पल्स 
अस्क्सलमटिमा लाइ नङ नति फकाुएि मापन गनुपुनेछ ।नङमा पाललस लगाइएको छ भने 
िलेपनछ  पल्स अस्क्सलमटिले गलत मापन गन ुसक्छ त्यसैले  नङमा पाललस भए नभएको 
सुननस्स्चत गनुहुोस ् । 

•  अस्क्सजन Saturation कस्म्तमा नतन पटक (बिहान ८ िजे, दिउँसो २ िजे ि िलुेका ८ िज)े 
िेकर् ुगनुहुोस ्ि हामीलाई जानकािी गिाउनुहोस।् 

• यदि बििामी को अस्क्सजन Saturation ९४ % वा अगधक छ भने बििामी को अवस्था 
सन्तोषजनक छ। 

• यदि बििामी को अस्क्सजन Saturation ९४ % वा कम  छ भने तुरुन्त हामीलाई रिपोटु 
गनुहुोस ्वा नस्जकैको अस्पताललाई खिि गनुहुोस।् 
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तालिका ३: गांभीर रोगको िागग उच्च जोखिम हुन ससने व््क्सतहरु   

उमेि (६० वष ुवा सो भन्िा मागथ) 
धूम्रपान गने व्यस्क्तहरु  

Comorbidity: फोक्सोको िोग, COPD, िम, वा ब्रोनक्ाइदटस सदहत उच्च िक्तचाप, मधुमेह, हृिय िोग।  

अन्य स्क्लननकल कािणहरू: िोगसंग लड्ने क्षमता कम भएको अवस्था (Immunocompromised 

states) जस्तै पुिानो लमगौला वा कलेजो सम्िस्न्धत िोग, केमोथेिापी, स्टेिोइड्स, वा अन्य  प्रनतिक्षा 
प्रणाली कम हुने अवस्था)। 

 

 

तालिका ४: कहहिे फोन गने ?  COVID-19 को आपतकािीन सांकेत 

ननलो ओठ वा अनुहाि पीसाव थोिै हुनु वा हुिै नहुनु  

हात खुट्टा हरु गचसो हुनु तथा पलसना आउनु, 
कफक्का हुनु तथा छाला कालो हुनु (mottled 

skin) 

Non-blanching rashes 

आिाम को अवस्थामा पनन सास फेन ुगाह्रो हुनु मुटुको िि ११० प्रनत ििपि लमनेट भन्िा धेिै हुनु  

खोकीमा िगत िेखखनु  लगाताि अस्क्सजन Saturation <९४ %  भन्िा 
कम हुनु  

उठेि िस्न गाह्रो हुने   श्वासप्रश्वास िि २२ लमनेट प्रनत श्वास भन्िा धिै 
हुनु  

५ दिन सम्म उच्च ज्विो (तापक्रम : >३८ डर्ग्री सेस्न्टग्रेर्) आउनु। 

 

 

 


