
埼玉県 保健医療部 感染症対策課

अस्वस्थमहसुस गर्ुभुएमा, सकेसम्म छिटो सल्लाह गर्ुहुोस।्
संक्रममत व्यक्तत परामर्ु बिभाग०५७०-०८९-०८१ (२४ घण्टा)

सुन्र् र्सतर्े व्यक्ततहरूको लागग FAX ०४८-६४३-७१०७ (होम केयर सपोर्ट सेन्र्र २४ घण्र्ा)

दर्ता नगरिएकतव्यक्तिहरूले,शतिीरिकअवस्थत बिग्रदत प्रयोग गना सबकनेआपतर्कतलीन फोन नम्बि हो।

सकभर छिर्ो संक्रममत व्यक्तत दताट गरर, होम केयर सपोटु सेन्टरको प्रत्यक्षसम्पकु र्म्िर (र्सहुरू द्वारा
दताुकताुहरूको लागग मात्र हेररर्े, २४ - घण्टा) जानकारी राख्नहुोस।

彩の国

埼玉県कोमभड-१९ संक्रमण

(कोरोना संक्रममत) छनदान गररएमा...

जााँच गररएको चचककत्सा संस्था （医療機関の方へ 予め記入の上でお渡しください。埼玉県外の医療機関は、コードを0000000としてください）

７ケタの数字（10ケタある場合は後ろの７ケタ） 市町村と名称

स्थान/संस्थाको
नामचचककत्सा संस्था कोड

नाम, ठेगाना या मोबाइलफोन नम्बर, जााँच गररएको चचककत्सा संस्था (तलको कोड), चचककत्सा संस्थामा चचककत्सा
उपचार प्राप्त गनुटभएको देखाउने कागजातको फोर्ो, इत्यादद अनलाइन माफट त दताट गनुटहोस।्
[साइतामा प्रप्रफेतचर कोरोना संक्रममत व्यक्तत दताट] द्वारा खोज्नुहोस ्
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html
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पहहला कोरोर्ा संक्रममत व्यक्ततको रूपमा दताु
गर्ुहुोस ्

दताुको गर् ुआवश्यक िैर्
तलका अबस्थामा दताट गनट आवश्यक िैन
(१) ६५ वर्ट वा सो भन्दा बढी उमेरका (जााँच गरेको
ददनमा)

(२) अस्पर्तल भनता गना आवश्यक छ भनी

डतक्टिले बनर्ाय गिेमत

(३) अवस्थत बिग्रने जोक्तिम, सतथै, नयताँ कोिोनत
उपचति औषबि पबन बलनु आवश्यक छ वत

संक्रमर्को कतिर्अक्तिजन बलनआवश्यकछ

भबन डतक्टिले बनर्ाय गिेमत

(४) गभटवती भएमा

My HER-SYS माआफ्र्ो स्वास््य क्स्थछत भर्ुहुोस ्
सबैको स्वास््य अवस्थाको डरे्ा व्यवस्थापन गनटको लाचग, संक्रामक रोग छनयन्रणकानूनको धारा ४४ को ३, 

अनुच्िेद २ माआधाररत संक्रममत व्यक्ततजानकारी स्व-दताट प्रणाली "My HER-SYS" प्रयोगगरेरआफ्नो स्वास््य
क्स्थछत ररपोर्ट गनुटहोस।्

0570-007-989

दताट प्रववरण र सञ्चालन प्रवचधहरूको
बारेमा सोधपुि
(संक्रममत व्यक्तत दताट बबभाग ९:००-१८:००)



MY  HER-SYS को प्रयोग बिधी
संक्रमित व्यमिको जानकारी स्व-दताा गने एक
प्रणाली हो।https://www.cov19.mhlw.go.jp/

埼玉県 保健医療部 感染症対策課

कोमभड-१९ संक्रमण पररक्षणपछिको तामलका

अबका ददनमाआधारभतू
संक्रमण छनयन्रण
उपायहरू अपनाउदै
आफ्नो दैछनक क्जप्रवकामा
फकट नुहोस। यो पचाट
आबस्यक नभएकोले
फाल्न सतनुहुन्ि।

तपाईहरुमा छनम्न ४ सतटहरू मध्ये एउर्ा मार पछन लागु हुन्ि कक 
हुदैन भन्ने कुरामा छनभटर गदटि।

(१) ६५ वर्ा वा सो भन्दा बढी उिेरका(जाच गरेको मदन अनुसार)

(२) अस्पताल भनाा गना आवश्यक छ भनी डाक्टरले मनणाय गरेिा

(३) अवस्था मबग्रने जोमिि, साथ,ै नयााँ कोरोना उपचार और्मि पमन मलनु आवश्यक छ वा

संक्रिणको कारण अमक्सजन मलन आवश्यक छ भमन डाक्टरले मनणाय गरेिा

(४) गभावती भएिा

आफ्नो स्थानीय
सरकार वा सावटजछनक
स्वास््य केन्रमा
सम्पकट गनुटहोस।् यो
पचाट आबस्यक
नभएकोले फाल्न
सतनुहुन्ि।

2022/10/14

MY  HER-SYS को प्रयोग मबिी
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid
-19/observe.html

स्वास््य, श्रि र कल्याण िन्रालय मवशेर् 
डायल (९:३० -१८:१५ , शमनबार र मबदा
बाहेक)

03-5877-4805

संक्रबित नभएिा संक्रबित भएिा बप्रफेक्चर िाबिरिाट
सम्पकक

■ HER-SYS आईडी जस्ता बिबभन्न सूचनािरू पठाउने छ।
सबजैनाको िोबाइलिा SMS या फोन िाफा त समूचत गनेछौं।
・सबजैनाको सम्बमन्ित स्वास््य अनुगिन एजेन्सी र सम्पका नम्बर
(टेमलफोन नम्बर)
・होि केयर अवमि
・ HER-SYS ID (MY HER-SYS िा दताा गना आवश्यक नम्बर हो)
・आवास मचमकत्सा उपचार सुमविा जस्ता आवेदन गने तररका

■सपोटक सने्टर िाट बसध ैफोनिरु आउन सक्नछेन
दताा गररसकेपमछ, तपाईहरुको िोबाइलिा िेल वा SMS िाफा त समूचत
गनेछौ।

・आफ्नो सम्बमन्ित होि केयर सपोटा सेन्टरको सम्पका नम्बर
・HER-SYS ID (MY HER-SYS िा दताा गना आवश्यक नम्बर हो)

■ बचबकत्सा संस्था द्वारा ररपोटक गररएको (आफैले ररपोटक गनक
आिश्यक छैन) 

जााँच गने मचमकत्सा संस्थाले, सबकैो कोमभड-१९ संक्रिण सावाजमनक
स्वास््य केन्रिा ररपोटा गनेछ, सबजैनाले आफैं ले ररपोटा गनुा आबस्यक छैन।
पल्स अमक्समिटर (रि अमक्सजन संतमृि िापन उपकरण) मबना आवेदन
डेमलभर गररनेछ।

■आफैल ेसंक्रबित व्यबिको रूपिा दताक गननुकिोस 
साइतािा मप्रफेक्चर कोमभड- १९ संक्रिण रेमजष्ट्रेसन डेस्किा, आफैले दताा 
गनुाहोस् (सतमह सन्दभा)। दताा गदाा, मनम्न आवेदन मदन समकनेछ।

・पल्स अमक्समिटर (रि अमक्सजन संतमृि िापन उपकरण) 
・आवास मचमकत्सा उपचार सुमविाको उपयोग

(१) देमि (४) को कुनै एकलागू िुन्छ।
(मचमकत्सा संस्थाले घटनाको सचूना दताा गदाछ)

(१) देमि (४) को कुन ैपमन लागू िुदनै
(मचमकत्सा संस्थाले घटनाको सचूना दताा गदैन)

■ दताक पबछ, सािकजबनक स्िास््य केन्र आबदले तपाईकंो
स्िास््यको बनगरानी गनछे।

My HER-SYS िा पमहलो पटक दताा गरर आफ्नो तापक्रि रेकडा गनुाहोस्।
सावाजमनक स्वास््य केन्रहरूले तपाईकंो स्वास््य अवस्थाको जानकारी मलदै
फोन इत्यामद िाफा त तपाईकंो स्वास््यको मनगरानी गनेछन्।

■ दताक पबछ आफैल ेपबन आफ्नो स्िास््यको बनरी्षण
My HER-SYS िा पमहलो पटक दताा गनुाहोस। त्यसपमछ आफ्नो तापक्रिहरु 
रेकडा  गरर, आफैले पमन आफ्नो स्वास््यको मनरीक्षण। अस्वस्थ िहसुस 
गनुाभयो भने, होि केयर सपोटा सेन्टरिा फोन गनुाहोस्।

■सािकजबनक स्िास््य केन्र इत्याबदले बनधाकरषण गरेको
बचबकत्सा उपचार अिबध सिाप्त नभएसम्ि घरिा नै
उपचार गननुकिोस।

उपचारको शुरुवातिा समूचत गररएको उपचार अवमिको अन्त्य नमजकै आए
पमन, ज्वरो वा कडा िोकी भएिा सावाजमनक स्वास््य केन्र जस्ता स्वास््य
अनुगिन संस्थाको मनणायले मचमकत्सा उपचारको सिय बढाउन समकने छ।

■बनधाकरषण गररएको अिबध सम्ि घरिा न ैउपचार 
गननुकिोस।

होि केयर अवमििा तलको [होि केयर अवमि] उल्लेि गनुाहोस। मचमकत्सा 

उपचारको अन्त्यको बारेिा समूचत गररने छैन।  नोट गनुाहोस् मक, दताागना 

आबस्यक नभएका व्यमिहरुलाई, मचमकत्सा प्रिाणपर जारी गररने छैन। 

ल्षणिरू सनुरु भएको ७ बदनसम्ि बिरािीिरूलाई 
घरि ैउपचार
लक्षण देिा परेको ७ मदन पमछ र लक्षणहरू कि भएको २४ घण्टा सम्ि घरि ै
बस्नुहोस्। ८औ ंमदन देमि बामहर जान सक्नुहुन्छ। लक्षणहरू बाकी रहेको, 
अस्पतालिा भनाा गररएको या वदृ्ध हेरचाह सुमविाहरूिा बस्नेहरूको उपचार 
अवमि लािो हुन सक्छ।

मचमकत्सा उपचार अवमििा पमन, लक्षणहरू कि भएको २४ 
घण्टा मबमतसकेको छ भने, मकराना मकनिेल जस्ता 
अत्यावश्यक कािका लामग बामहर जान सक्नुहुनेछ ।  
अन्य जानकारीका लामग वेबसाइट हेनुाहोस्। 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/
jitaku/home.html

［埼玉県コロナ自宅療養］ द्वारा िोज्नुहोस् 


