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मेरो परीक्षणिो नहतजािो मतलब िे िो ?
पहिले पत्ता लगाउनिु ोस् हि यहि तपाईलें COVID-19 का लक्षणहरू
अनभु व गिै िुनिु ुन्छ हि छै न । यीनमा समावेश छन:्
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ज्वरो आउने वा हिसो लाग्ने
खोिी
सास फे नन गाह्रो िुने
थिान
मांसपेशी वा शरीर िख्ु ने
टाउिो िख्ु ने
स्वाि वा गन्ध िराउने
घााँटी िख्ु ने
नाि ठप्प िुने वा हसाँगान बग्ने
रराँ गटा लाग्ने वा बान्ता आउने
पखाला लाग्ने

तपाईसाँं ग लक्षणहरू छै नन् र तपाईिो
ं तीव्र एहन्टजेन
परीक्षणको नतिजा नेगेतिभ आएको छ:
तपाईलाई
ं अहिले सम्भवतःCOVID-19 लागेिो छै न । तपाईिो
ं नमनू ा सङ्िलन गिान यो परीक्षणले SARS-CoV-2, COVID-19 रोग
लगाउने भाइरस, पत्ता लगाएन । तर पहन तपाईलें लक्षण हबना नै भाइरस बोक्नभु एिो िुन सक्छ वा पहछ भाइरस सङ्रमण गनन सक्निु नु ेछ ।
यहि तपाई ंCOVID भएिो िसैिो नहजििो सम्पिन आउनभु एिो छ भने, तपाई ं१४-हिन अलग्ग बस्नु आवश्यि छ । यहि तपाई ं
क्वारे न्टाइनमा िुनिु ुन्न भने, सामाहजि िरू ी िायम राख्निु ोस,् मास्ि लगाउनिु ोस,् र आफ्ना िातिरू बारम्बार धनु िु ोस् ।

तपाईसाँं ग लक्षणहरू छन् र तपाईिो
ं तीव्र एहन्टजेन
परीक्षणको नतिजा नेगेतिभ आएको छ:
तपाईलाई
ं अझै पहन SARS-CoV-2 िो सङ्रमण भएिो िुन सक्िछ । आजै एउटा पहु ििरणिो परीक्षण गननिु ोस् । नहतजा आउन िार हिन
जहत लाग्न सक्िछ । यी नहतजािरू पखनने रममा घरमा अलग्गै बस्निु ोस,् लक्षणिरूिो हनगरानी गनिनु ोस,् र तपाईिो
ं डाक्टरसाँग सम्पिन मा
रिनिु ोस् । यहि तपाईमां आपतिालीन िेतावनी सङ्िे त िेहखएमा (सास फे िान समस्या जस्ता), तरुु न्तै आपतिालीन हिहित्सा सिायता
खोज्निु ोस् । अलग्ग बस्नु भनेिो िाम, स्िूल वा सावनजहनि क्षेत्रिरूमा तपाई ंजान िुिाँ नै ; सम्भव भएमा तपाईिो
ं घरिो एि छुट्टै िोठामा
रिनिु ोस् र छुट्टै बाथरूम िलाउनिु ोस;् व्यहिगत वस्तिु रू अरूलाई िलाउन नहिनिु ोस;् र सबै स्थाहपत सरु क्षा प्रोटोिलिरूिो पालना
गननिु ोस् ।

तपाईसाँं ग लक्षणहरू छै नन् र तपाईिो
ं तीव्र एहन्टजेन
परीक्षणको नतिजा पोतजतिभ आएको छ:
आजै एउटा पहु ििरणिो परीक्षण गननिु ोस् । आजै यहााँ िपाईको
ं पतु िकरण परीक्षण गननका लातग तनर्देशनहरू पालना गननहु ोस् । नहतजा
आउन िार हिन जहत लाग्न सक्िछ । यी नहतजािरू पखनने रममा घरमा अलग्गै बस्निु ोस,् लक्षणिरूिो हनगरानी गननिु ोस,् र तपाईिो
ं डाक्टरसाँग
सम्पिन मा रिनिु ोस् । यहि तपाईमां आपतिालीन िेतावनी सङ्िे त िेहखएमा (सास फे िान समस्या जस्ता), तरुु न्तै आपतिालीन हिहित्सा सिायता
खोज्निु ोस् । अलग्ग बस्नु भनेिो िाम, स्िूल वा सावनजहनि क्षेत्रिरूमा तपाई ंजान िुिाँ नै ; सम्भव भएमा तपाईिो
ं घरिो एि छुट्टै िोठामा रिनिु ोस्
र छुट्टै बाथरूम िलाउनिु ोस;् व्यहिगत वस्तिु रू अरूलाई िलाउन नहिनिु ोस;् र सबै स्थाहपत सरु क्षा प्रोटोिलिरूिो पालना गननिु ोस् ।

तपाईसाँं ग लक्षणहरू छन् र तपाईिो
ं तीव्र एहन्टजेन
परीक्षणको नतिजा पोतजतिभ आएको छ:
तपाईलाई
ं SARS-CoV-2, COVID-19 लगाउने भाइरस, सङ्रमण भएिो छ । तपाईिो
ं लक्षणिरू खराब िुिाँ ा हलनिु ुने स्वास््य िेरिाि
बािेि तपाई ंघरै मा अलग्ग बस्नपु िनछ । तपाईिो
ं डाक्टरसाँग सम्पिन मा रिनिु ोस् र लक्षणिरूिो हनगरानी गनिनु ोस् । यहि तपाईमां आपतिालीन
िेतावनी सङ्िे त िेहखएमा (सास फे िान समस्या जस्ता), तरुु न्तै आपतिालीन हिहित्सा सिायता खोज्निु ोस् । अलग्ग बस्नु भनेिो िाम, स्िूल वा
सावनजहनि क्षेत्रिरूमा तपाई ंजान िुिाँ नै ; सम्भव भएमा तपाईिो
ं घरिो एि छुट्टै िोठामा रिनिु ोस् र छुट्टै बाथरूम िलाउनिु ोस;् व्यहिगत वस्तिु रू
अरूलाई िलाउन नहिनिु ोस;् र सबै स्थाहपत सरु क्षा प्रोटोिलिरूिो पालना गननिु ोस् ।

तपाईिो
ं तीव्र एहन्टजेन परीक्षणको नतिजा अतनतिि छ:
तपाईिो
ं परीक्षणमा गल्ती भयो, र िामीले यस परीक्षणलाई िोिोयानउनु पिनछ । िृ पया फे रर लाइनमा बस्निु ोस् ताहि िामी तपाईिो
ं परीक्षण गनन सि ाँ ।

यदि तपाईसँं ग के ही प्रश्नहरू भएमा, तपाईको
ं स्वास््य सेवा
प्रिायकसँग (डाक्टरसँग) कुरा गर्न र्दिसनर्हु ोला । तपाईलें
Wisconsin Health Connect लाई wihealthconnect.com
वेिसाईटिाट पदर् सम्पकन गर्न सक्र्हु ुर्ेछ र एक र्सनिाट २४ घण्टा
दभत्रमा फोर् कल पाउर् सक्र्हु ुर्ेछ ।

