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आदरणीय आमाबुवा/अ�भभावक: 

न्यूयोकर् मा नोभेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को �नदान गन� मा�नसहरूको सखं्या बढ्ने क्रम जार� 
रहेको कारण, म तपा�सँग केह� जानकार� साझा गनर् चाहन्छु। हामीले भाइरसको �नदान गन� 
मा�नसहरूको सखं्या बढ्ने क्रम जार� रहने पूवार्नुमान गरेताप�न, हाम्रा �वद्याथ� तथा प�रवारहरूलाई 
COVID-19 सन� जो�खम अझ ैप�न कम छ। हाल, Onondaga काउन्ट�मा कुनै प�न व्यिक्तलाई भाइरस 
लागेको कुनै �रपोटर् छैन।  

Onondaga काउन्ट� स्वास्थ्य �वभागले स्थानीय रूपमा व्यिक्तहरू सकं्र�मत हुने भएकाले सबै सम्भा�वत 
प�रदृश्यहरूका ला�ग सतकर् तापूवर्क तयार� ग�ररहेको छ। Syracuse �सट� स्कूल �डिस्ट्रक्टमा, हामी हाम्रो 
�वद्यालय समदुायमा हुने कुनै प�न सम्भा�वत प्रभावलाई �नयन्त्रण गन� समयमा Onondaga काउन्ट� 
स्वास्थ्य �वभाग, न्यूयोकर्  राज्यको रोग �नयन्त्रण स्वास्थ्य �वभाग तथा केन्द्रबाट आएका �सफा�रसहरू 
पालना गनर् जार� राख्नेछ�। 

हामीले आफ्ना सबै �वद्यालय र कायार्लयहरूमा अ�त�रक्त सरसफाई प्रोटोकोलहरू स्था�पत गरेका छ�। 
यसका साथ,ै हामीले �बमार� भएका मा�नसहरूलाई घरम ैबस्नको ला�ग प्रोत्साहन गनुर्का साथै प्रभावकार� 
रूपमा हात धुन◌े कायर्लाई प्रोत्साहन गन� क्रम जार� राख्दै छ�। यी अभ्यासहरू �बमार� फैलने क्रम 
कम गनर्का ला�ग �सफा�रस ग�रएका हुन।् 

सबै SCSD �वद्याथ�, प�रवार र कमर्चार�ले COVID-19 स�हत श्वासप्रश्वास सम्बन्धी �बमार� फैलने क्रम 
घटाउनका ला�ग साधारण फ्ल ूरोकथामका सावधानीहरू अपनाउन जार� राख्नुपछर्। �यनीहरूमा �नम्न 
कुराहरू समावेश हुन्छन:्  

• खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् �टशू वा िस्लभले छोप्नुहोस ्

• आफ्ना हातहरूलाई �नय�मत रूपमा धुनुहोस ्

• आफ्नो अनुहारमा नछुनहुोस ्

• �बरामी भएका मा�नसहरूसँग निजकको सम्पकर्  नबाउनहुोस ्
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• बारम्बार प्रयोग ग�रने सहतहरू (ढोकाको नबहरू, फोनहरू, आ�द) लाई �कटाणरु�हत बनाउनुहोस ्

• फ्लकूो खोप लगाउनुहोस ्– अझ ैप�न �ढलो भएको छैन 

• आफूलाई �बरामी भएको महससु भएमा घरम ैबस्नुहोस।् आफ्नो �च�कत्सकलाई फोन गनुर्होस ्
र उहाँहरूलाई आफ्ना ल�णहरू र यात्राको इ�तहास बारे थाहा �दनहुोस।् 

 

य�द तपा�को बच्चा �वद्यालयमा �बरामी हुनुभयो भने वा �वद्यालयमा फ्ल-ूजस्ता ल�णहरू �लएर 
आउनुभयो भने, उहाँहरूलाई मास्क उपलब्ध गराइनेछ र तपा�ले आफ्नो बच्चालाई सावधानीको रूपमा 
�वद्यालयबाट �लएर जान आवश्यक हुनेछ। कृपया आफ्नो बच्चा �बमार� हँुदा आवश्यकता अनुसार 
उहाँहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामशर् �लनुहोस।् 

 
अ�त�रक्त संसाधनहरू:  
 

• CDC को सम�पर्त 2019-nCoV वेबसाइट https://www.cdc.gov/nCoV।  

• NYSDOH को सम�पर्त 2019-nCoV वेबसाइट  
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/  

• Onondaga काउन्ट� स्वास्थ्य �वभाग: http://www.ongov.net/health/coronavirus.html 

• स्थानीय स्वास्थ्य �वभागहरूबाट प्राप्त भएको NYSDOH �नद��शका  
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/  

• न्यूयोकर्  राज्यको �वद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र वेबसाइट www.schoolhealthny.com  

हामी कोरोना भाइरससँग सम्बिन्धत हाम्रा जार� प्रयासहरूको बारेमा हाम्रो SCSD समदुायसँग स्पष्ट 
रूपमा सञ्चार गनर् जार� राख्नेछ�। 

भवद�य, 

 

Dr. Ted. J. Triana, D.O. 
SCSD �च�कत्सा �नद�शक 
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