
COVID-19 र क्षयरोग 
कोरोनाभाइरस (वा COVID-19) महामारी मेरिल्याण्डमा क्षयरोग (वा टिबी) को रोकथाम/उपचारमा 

थप आवश्यक र अत्यावश्यक रूपमा देखिएको छ। 
 

COVID-19 भनकेो के हो? 

COVID-19 भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्न ेभाइरसबाट हुने शव्ासपर्श्वास समब्न्धी बिमारी हो। यो भाइरसले गम्भीर रोग लाग्न सक्छ र 

विश्वभरी लाख ौँ मृत्युहरू निम्त्याएको छ। COVID-19 को लागि कुनै जञ्ात उपचार छैन। 

कष्यरोग वा टिबी भनेको क ेहो? 
टिबी भनेको सामान्यतया फोक्सोमा आक्रमण गर्ने, तर शरीरका अन्य भागहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्न े

(ब्याक्टेरियाद्वारा निम्तिने) गम्भीर र कहिलेकाहीौँ पर्ाणघातक हुन ेश्वासप्रश्वास सम्बन्धी बिमारी हो। 

दईु पर्कारका टिबी हनुछ्न ्— अदशृय् टिबी सकंर्मण र सकर्िय टिबी रोग। 

तपाईंलाई अदशृय् टिबी सकंर्मण भएमा, तपाईंल ेयो अरूलाई सार्न सक्नहुुन्न। यो सक्रिय टिबी रोगमा 

विकसित हनु सकछ्। 

टिबी रोगको उपचार नगरिएमा अरूलाई सर्न सक्छ। दवुै प्रकारको टिबी 

सफलतापूर्वक उपचार गर्न सकिनछ्। 
 

समान लकष्णहर ू
• दवु ैCOVID-19 र टिबील ेनिमन् निमत्य्ाउन 

सकन्छे:  

o खोकी लागन् े

o शव्ासको कमी हनु े 

o जव्रो आउन े

o चिसो लागन् े

• सकंर्मित वय्कत्िल ेहाचछ्िउौँ गरद्ा, खोकद्ा, फलैिनछ् 

COVID-19 का थप लकष्णहर ू 

• लक्षणहरू अनावरण भएको 2-14 दिनपछि विकास हनु 

सकन्छे। 

 

• अन्य लक्षणहरू: 

o स्वाद वा गन्धमा नयाौँ किसिमको कमी हुन े

o घाौँटी दुख्ने र नाक बन्द हुने/सिौँगान बग्न े

o वाकवाकी लाग्ने वा वान्ता हुने 

o शरीर दुख्न े

o पखाला लाग्न े

टिबी रोगका थप लकष्णहर ू

• लक्षणहरू अदशृय् टिबी सकंर्मणको उपचार नगरिएमा 

हपत्ादखेि लिएर वरष् पछिसमम् विकास हुन सक्नेछ। 

• अन्य लक्षणहरू: 

o रातीमा पसिना आउने र निरन्तर छाती दुख्न े

o खोक्दा रगत वा खकार निस्किने  

o कुनै कारण बिना वजन घट्ने वा थाक्न े

 

कसलाई टिबी हनु ेउच्च जोखिम? 

• यु.एस., क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड वा पश्चिमी/उत्तरी युरोप 

बाहेक अर ूदशेमा बसन्भुएको वा जानभुएको मानिसहर।ू 

• पर्तिरकष्ा पर्णाली कमजोर भएका मानिसहरू (उदाहरण, HIV, अङ्ग 

प्रत्यारोपण, क्यान्सर, मधुमेह, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रभाव 

पार्ने औषधिहरूको प्रयोग, आदि)। 

• टिबी रोग भएको मानिससौँग नजिकको समप्रक्मा रहकेा।  

• घरबारबिहीन/कदैमा भएको इतिहास भएका। 

तपाईं र तपाईंको परिवारको सरुकष्ा कसरी गर्ने 
तपाईंलाई टिबी हनु सकन् े उचच् जोखिम भएमा, तपाईंलाई अदृश्य वा सक्रिय 

टिबीमध्ये एक भएमा आफ्नो स्थिति पत्ता लगाएर उपचार गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

तपाईलंाई टिबी हुौँदा हुौँद ैCOVID-19 बाट बिरामी हुनाल े

गम्भीर जटिलताहर ूनिम्ताउन सक्छ। 

तपाईंको स्वासथ््य स्याहार प्रदायकदव्ारा निर्देशन गरिए अनुसार आफन्ो 

टिबीको उपचार कडा तरिकाल ेपालना गरन्हुोस्। 

COVID-19 का सावधानीहरू (सामाजिक दूरी कायम राख्न ेर फेस कभरिङहरू 

लगाउने) अभ्यास गर्नुहोस्। 

बारम्बार हातहरू धनुुहोस् र सतहहरू किटाणुरहित बनाउनुहोस्। 

नधोइएका हातहरलू ेआफ्नो अनुहार नछुनुहोस्। 

तपाईंलाई लक्षणहरू देखिएमा आफन्ो सव्ासथ्य् सय्ाहार पर्दायक वा 

आफन्ो सथ्ानीय सव्ासथ्य् विभागलाई फोन गर्नुहोस्। 

सम्पर्क अन्वेषण (ट्रेसिङ) बारे सोधपछुहरूको द्रतु रूपमा जवाफ दिनुहोस्। 

परीकष्ण कहाौँ गराउन/ेथप जानकारी 
o COVID-19 परीकष्ण: 211 मा फोन गर्नुहोस् वा 

https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing#locator मा जानुहोस् 

▪ मरेिलय्ाण्डमा COVID-19 बार ेथप जानकारी https://coronavirus.maryland.gov/ 

o मरेिलय्ाण्डमा टिबी बार ेथप जानकारी: 

▪ https://phpa.health.maryland.gov/oidpcs/ctbcp/pages/home.aspx 
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