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संक्रमण निनित भएको व्यनिको निकट सम्पकक मा आएकाहरूका लानि जािकारी
कोरोिाभाइरस (Coronavirus) रोि (COVID-19) भएको पत्ता लािेको कोही व्यनिसँि िनजकको
सम्पकक भएको व्यनिको रूपमा तपाईंलाई पनहचाि िररएको छ। तपाईं संक्रमणको जोनिममा हँदा सम्म
तपाईंको लक्षणहरू अिुिमि ििकका लानि तपाईंको स्थािीय सार्कजनिक स्र्ास््य ईकाइबाट कसैले
तपाईंलाई ददिहँ सम्पकक ििेछ । नबरामी निनित भएको व्यनिसँिको अनततम सम्पकक पनछ १४ ददिसम्म
तपाईंले आफ्िो घरमा अलि बस्नुपछक। कृ पया यो जािकारीलाई ध्याि ददएर पढ्िुहोस्।

घरमा अलग्िै बस्नु (आइसोलेसि) भन्नुको के हतछ?
अलग्िै बस्नका लानि नसफाररश िररएका मानिसहरू सार्कजनिक स्थलहरूमा, नर्शेषिरी काम, नर्द्यालय,
बाल हेरचाह र्ा नर्श्वनर्द्यालयमा, सहभािी हिु हँदि
ै । घरमा नियनमतरूपमा घरपररर्ारमा बस्ने मानिस
मात्र रहिुपछक। आिततुकलाई घरमा आउि अिुमनत िददिुहोस्। घरमा बस्दा मास्क लिाउिुपिे आर्श्यकता
छैि। जहाँ सम्भर् हतछ, तपाईंका लानि िाद्यान्न तथा अतय आर्श्यक सामािहरूका लानि अलग्िै बस्नु िपिे
साथी र्ा आफततको सहायता नलिुहोस्। यदद तपाईंतपाईं नचदकत्सा उपचारका लानि घर बानहर निस्किु
परे मा आफू सँि छ भिेसर्जककल मास्क लिाउिुहोस्।

Coronavirus र COVID-19 के हि्?
कोरोिाभाइस (Coronavirus) ले मानिस तथा जिार्रहरूलाई नबरामी बिाउँ छ। के ही Coronavirus ले
रूघािोकीसँि नमल्दोजुल्दो नबरामी िराउि सक्छ भिे अरूले Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) तथा Middle East respiratory syndrome (MERS) जस्ता निकै िम्भीर
रोिहरू निम्त्याउि सक्छ। यस ियाँ Coronavirus (SARS-COV-2 भनििे) चीिको हबेइ प्राततमा
शुरूमा देिा परे को हो। यो भाइरसले Coronavirus रोि २०१९ उत्पन्न िराउँ छ, जसलाई सामातयतया
COVID-19 को िामले नचनितछ।

संक्रमण कसरी फै नलतछ?
संक्रमण व्यनि-व्यनिबीच निम्न तररकाले फै नलिे बढी सम्भार्िा हतछ:
 मानिसहरू संक्रनमत भएको बेलामा र्ा उिीहरूमा लक्षण देनििु २४ घण्टाअनघ भएको िनजकको
सम्पकक बाट।
 संक्रमण भएको यदकि भएको व्यनि िोक्दा र्ा हाच्छ्ूँ िदाक त्यस्ता व्यनिसँिको िनजकको
सम्पकक बाट।


संक्रमण भएको यदकि भएको व्यनि िोक्दा र्ा हाच्छछयुँ िदाक दूनषत भएका चीज र्ा सतह (जस्तै
ढोकाको ह्याण्डल र्ा टेबल) छु ँदा र त्यसपनछ आफ्िो मुि र्ा अिुहारमा छु ँदा।

धेरै संक्रमणहरू मानिसहरूसँि लक्षण देनिएपनछ मात्र फै नलतछि्। नतिमा ज्र्रो आउिे, िोकी, घाँटी दुख्ने,
थकाइ लाग्ने तथा श्वास फे िक िाह्रो हिे लिायत हि सक्छि्।
संक्रमण निनित भएको व्यनिको निकट सम्पकक मा आएकाहरूका लानि जािकारी– संस्करण ६ (१४.०३.२०२०)
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संक्रमणको यदकि भएका नबरामीको िनजकको ब्यनिहरू (जस्तै उही घरमा बस्ने मानिस र्ा लामो समय
बतद स्थल साझा िरे र बस्ने मानिसहरू) संक्रमणको बढी जोनिममा हतछि्।

एक व्यनिले अतय मानिसलाई कनत लामो समय संक्रमण फै लाउि सक्छि्?
कु िै संक्रनमत व्यनिले कनत लामो समय सम्म अरूलाई रोि फै लाउि सक्छ भन्ने अनहलेसम्म थाहा छैि।
तथानप, लक्षण नबिाको र्ा थोरै लक्षणको संक्रमण तथा पूर्कलक्षणको बेलाको फै लार्टको बढ्दो प्रमाणहरू
देिा परररहेका छि्। यो सम्भर् हतछ दक एक व्यनिले शुरूमा लक्षण देिा पिे समयअनघदेनि नलएर लक्षण
बतद भएको एक ददि पछानडसम्म संक्रमण फै लाउि सक्छ।

िम्भीर रोिको बढी जोनिम कसलाई हतछ?
संक्रनमत भएका कोही मानिसहरूमा कु िै पनि नबरामी िदेनिि सक्छ। कोहीमा हल्का लक्षण देिा पछक अनि
उिीहरू सनजलै निको भएर जाि सक्छ भिे कोही निकै चाँढो धेरै नबरामी हि सक्छ। Coronavirus को
पनहलाको अिुभर् अिुसार निम्न मानिसहरूमा िम्भीर संक्रमण हिे बढी जोनिम हतछः



कमजोर प्रनतरक्षा प्रणाली भएका मानिसहरू (जस्तै क्यातसर)
उमेरले पाका अथाकत र्ृद्ध मानिसहरू
आददर्ासी तथा टोरे स सट्रेट आइल्याण्डर मानिसहरू दकिदक उिीहरूमा जीणक (क्रोनिक)
रोिहरूको उच्च दर हतछ
जीणक (क्रोनिक) रोि भएका मानिसहरू





निकै कनलला बालबानलका तथा नशशुहरू।*
समूहित आर्ास क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू
कारािरमा रहेका मानिसहरू





* यस अर्स्थामा बालबानलका तथा नशशुहरूमा हिे जोनिम र COVID-19 को फै लार्टमा बच्चाहरूमा िेल्िे भूनमका स्पष्ट छैि। तथानप,
बालबानलकाहरूमा निनित भएका COVID-19 नबमारीहरूको दर, व्यापक जिसंख्याको अिुपातमा, हालसम्म कम छ।

लक्षण देनिएमा मैले के ििुकपछक?
यदद रोि लािेको निनित भएको व्यनिसँि सम्पकक भएको १४ ददिनभत्रमा तपाईंमा ती लक्षणहरू देनिएमा
तपाईंले आफ्िो डाक्टरसँि अनर्लम्ब जाँच िराउिको लानि भेट्िे बतदोबस्त नमलाउिुपछक।
तपाईंले स्र्ास््य नक्लनिक र्ा अस्पताललाई आफू आउिुअनघ फोि िरे र आफ्िो यात्राको इनतहास र्ा
Coronavirus लािेको व्यनिसँि भएको सम्पकक का बारे मा उिीहरूलाई जािकारी ददिुपछक। तपाईं आफ्िो
घर, होटेल र्ा स्र्ास््य हेरचाह के तरमा अलि बस्नुपछक जबसम्म सार्कजनिक स्र्ास््य अनधकारीहरूले
तपाईंलाई नियनमत कृ याकलापमा फर्कक िका लानि सुरनक्षत भएको सूनचत िदैिि्।

संक्रमणलाई कसरी उपचार िररतछ?
Coronavirus को कु िै िास उपचार छैि। भाइरस संक्रमणनर्रूद्ध एनतटबायोरटक प्रभार्कारी हँदि
ै ।
धेरैजसो लक्षणहरूलाई सहायतापूणक मेनडकल हेरचाहबाट उपचार िररतछ।
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संक्रमणको फै लार्टलाई रोक्न हामीले कसरी मद्दत ििक सक्छछ?ँ
तपाईंले राम्ररी हातको तथा िोकी/हाच्छ्ुँ िदाकको सरसफाइको अभ्यास ििुक तथा अरूबाट दूरी कायम ििुक
प्रायः भाइरसको नर्रूद्धको उत्तम प्रनतरक्षा हो। तपाईंलेः



िािा िािुअनघ र पनछ र ट्र्ाइलेट िइसके पनछ बारम्बार साबुि पािीले हात धुिुपछक।
िोकी तथा हाच्छ्ुँ िदाक छोप्नुहोस्, रटस्यु (िरम कािज) लाई व्यर्नस्थतरूपमा फ्याँक्नुहोस् र
अल्कोहल (रक्सी) मा आधाररत हात सफा ििे स्यानिटाइजरको प्रयोि ििुकहोस्।



सञ्चो िभएको बेलामा अरूसँिको सम्पकक त्याग्नुहोस् (मानिसहरूबाट १.५ नमटरभतदा टाढा रहिुस्)।

के मैले अिुहारमा मास्क लिाउिुपछक?
यदद तपाईं स्र्स्थ हिुहतछ भिे तपाईंले मास्क लिाउिुपदैि। मास्क लिाउँ दा संक्रनमत नबरामीबाट अरूमा
रोि फै लिबाट जोिाउि मद्दत ििे भएता पनज हाललाई स्र्स्थ मानिसहरूले Coronavirus जस्ता
संक्रमणबाट जोनििका लानि मास्क लिाउिुपिे नसफाररश िररँ दि
ै ।

थप जािकारी मैले कहाँ पाउि सक्छु ?
ताजा सुझार्, जािकारी तथा संसाधािका लानि www.health.gov.au हेिुकहोस्।
रानिय कोरोिाभारस हेल्पलाइि (National Coronavirus Help Line) लाई 1800 020 080 मा फोि
ििुकहोस्। यो ददिको २४ सै घण्टा र हप्तामा सातै ददि सञ्चालि हतछ। यदद तपाईंलाई अिुर्ाद र्ा दोभाषे
सेर्ाको आर्श्यकता छ भिे 131 450 मा फोि ििुकहोस्।
तपाईंको राज्य र्ा प्रदेशको सार्कजनिक स्र्ास््य एजेतसीको फोि िम्बरहरू www.health.gov.au/stateterritory-contacts मा उपलब्ध छ।
यदद तपाईंलाई आफ्िो स्र्ास््यका बारे मा नचतता छ भिे आफ्िो डाक्टरसँि कु रा ििुह
क ोस्।
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