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मेरो नर्ध्यार्थीलाई नकि आइः हेल्थ कोनभड-१९ एन्टिजेि र्ावनिड िररक्षण नकट निइन्छ? मोनरो गाडिसाले प्रते्यक डिध्यार्थीलाई 

एउटा आइः हेल्थ कोडिि-१९ एन्टन्टजेन पररक्षण डकट उपलब्ध गराउँदै छ। हामी तपाईको डिध्यार्थीलाई तपाईको घरमा नबसे्न 

व्यन्टक्तहरुसंग िेला हुनु अडघ  तुरुनै्त आत्मा-पररक्षण गनक प्रोत्शडहत गदकछ ।ं  यसले डिध्यार्थीहरुलाई कक्षामा फकक नु अडघ कोडिद-१९ 

को फैलािटलाई  डसडमत गनक मद्दत गनेछ। 

 

म कसरी िररक्षा व्यर्स्र्थािि गिवसक्छु? तपाईको पररक्षण डकटको बाकसमा समािेश गररएको उपिोक्ताहरुका लागी दु्रत 

सुरुिात गाइिमा डदइएको डनदेशनहरुलाई ध्यानपुिकक पढ्नुहोस र पालन गनुकहोस।  चरण-दर-चरण डिडियोहरु हेनेको लागी 

तपाईले आफ्नो  स्माटकफोनेमा आइः हेल्थ कोडिि-१९ एन्टन्टजेन याकडपि पररक्षण एप िाउन्लोि गनक सकु्नहुन्छ।   ियस्कहरुले १५ बर्क 

मुडनका बच्चाहरुमा पररक्षणको व्यिस्र्थापन गनुकपछक । 

 

हामीले िनिजाको लागी कनि समर् िर्विे? पररक्षण व्यिस्र्थापन गरेपडछ, नडतजा १५ डमनेटमा उपलब्ध हुनेछ।   

 

के हाम्रो नर्ध्यार्थीको सट्टा िररर्ारका अन्य सिस्यहरुले िररक्षण प्रर्ोग गिव सक्छि? प्रते्यक बाकसमा दुई पररक्षणहरु 

छन्।  यी मधे्य कन्टिमा एउटा पररक्षण तपाईको डिध्यार्थीले प्रयोग गनुकपछक ।   

 

हामीले र्ी िररक्षणहरु कनहले प्रर्ोग गिुविछव? पररक्षण गनुकपने दुईिटा महत्वपूणक समयहरु छन्- कोडिि-१९ िएको व्यन्टक्तसंग 

सम्म्भाडित सम्पकक मा आएपडछ िा तपाईको डिध्यार्थीले िृद्ध ियस्क ज़स्ता कमजोर व्यन्टक्तसंग समय डबताउनु अडघ गनुकपछक ।ध्यान 

गनुकहोला, पररक्षणको  नडतजाले यो मात्र देखाउंछ डक यदी तपाईको डिध्यार्थीलाई पररक्षण गररएको डदनमा कोडिि-१९ छ िा छैन। 

त्यसैले आफ्नो घर बाडहरको माडनसहरुसंग िेला हुनु अडघ पररक्षणहरु प्रयोग गनुकहोस। पररक्षणहरु खोपको न्टस्तडर्थलाई ध्यान नडदइ 

प्रयोग गनक सडकन्छ। 

 

म कोनभड-१९ भएको कुिै व्यन्टिको सम्पकव मा भएको नर्थए र म िररक्षण नलरहेको छु। मलाई के र्थाहा हुिुिछव? यदी 

तपाईमा कोडिि-१९ ज़स्तो लक्षणहरु छन् िने, तपाईले तुरनै्त पररक्षण गनुकपछक । यदी तपाईसंग लक्षणहरु छैनन् िने, तपाईले पररक्षण 

गनुक अडघ सम्पकक मा िए पडछ कन्टिमा ३ डदन पखकनु पछक । 

 

हाम्रो घरको कसैको िररक्षण सकारात्मक छ भिे हामीले के गिुविछव? कोडिि-१९ को लागी सकारात्मक पररक्षण गरे कुनै पडन 

व्यन्टक्तले तुरनै्त अरूबाट अलगै बसु्न पछक  र आफ्नो प्रार्थडमक स्वास्थ्य सेिा प्रदायकलाई (िाक्टर) सम्पकक  गनुकपछक । जब तपाईले 

आफ्नो घरमा संक्रडमत व्यन्टक्तबाट ६ डफट दुरी कायम गनक सकु्नहुन्न, तपाई दुिैले मास्क लगाउनु पछक । 

 

के हामीले सकारात्मक िररक्षण ररिोटव  गिव आर्श्यक छ? हो, तपाईले आफ्नो सकारात्मक गृह पररक्षण पररणाम MCDPH मा 

अप्लोि गनुकपछक । सकारात्मक पररणाम देखाउने पररक्षण डकटको तन्टस्वर डलनुहोस् र www.monroecounty.gov/health-covid19-

reporting. मा उपलब्ध अनलाइन फारम प्रयोग गरर उप्लोि गनुकहोस्। यडद  तपालाई सहयोग चाडहन्छ िने, कृपया मोनरो गाडिस को 

कोडिि हटलाइन ५८५-७५३-५५५५ मा कल गनुकहोस। 

 

र्नि मैले २४ घण्टा नभत्र मेरो सकारात्मक िररक्षण िररणाम ररिोटव  गररि भिे के हुन्छ? यडद MCDPH संग तपाईको 

सकारात्मक पक्षकण पररणामको रेकिक  छैन िने, हामीले तपाईको कारेन्टन्टन अिडि समाप्त िएपडछ िेरै रोजगारदाताहरु, 

डबध्यालयहरु, आडदलाई आिश्यक पने आइसोलेशन (अलग रहनु) आदेशबाट आडिकाररक  मुन्टक्त प्रदान गनक सकै्दन ।ं कृपया 

योजना अगािी गनुकहोस। 

 

 के हामीले िकारात्मक िररक्षण िररणाम ररिोटव  गिव आर्श्यक छ? होइन, तपाईले  मोनरो गाडिस सािकजडनक स्वास्थ्य 

डििागमा नकारात्मक गृह पररक्षण ररपोटक  गनक आिश्यक छैन। 
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