
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 भएका व्यक्तिहरूको लागि      

महत्त्वपूर्ण जानकारी   

यदि कुनै पदन जानकारी तपाईंलाई स्पष्ट छैन भने 

कृपया सार्वजदनक स्वास्थ्य हटलाइन 1800 671 738 मा फोन 

गनुवहोस्। 

तपाईंले दू्रत एक्तिजेन परीक्षर् (Rapid Antigen Test) (RAT) परीक्षर् मा 

पोगजगिभ पररर्ाम देक्तिएको हुन्छ वा तपाईंले  स्वास्थ्य गवभािबाि 

तपाईंको PCR परीक्षर् पोगजगिभ भएको SMS जानकारी प्राप्त िननण 

भएको छ। तपाईंले अब के िनण आवश्यक छ भने्नबारे यहााँ केही 

महत्त्वपूर्ण जानकारी छन्। 

 

आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ननहोस् 
यगद तपाईंले COVID-19 परीक्षर्मा पोगजगिभ पररर्ाम पाउनन भयो भने 

तपाईंको स्वास्थ्यको हेरचाह िनण र आवश्यक पदाण मद्दत प्राप्त िननण 

महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यगद तपाईंको COVID-19 लक्षर्हरू िाराब हुाँदै िएमा 

तपाईंको डाक्टर वा COVID@home हेरचाह समूहलाई 1800 973 363 

मा फोन िननणहोस्। 

यगद तपाईंका लक्षर्हरू िम्भीररूपमा िराब भएमा (गवशेषिरी यगद यो 

एकदमै अचानक भएमा) जसै्त सास नपनिेको वा सास फेनण िाह्रो भयो, वा 

तपाईंलाई यो आपतकालीनजस्तो लाग्छ भने, तीन शून्य (000) मा कल 

िननणहोस् वा सीधै अस्पताल जाननहोस्। तपाईंले गनगित रूपमा 

उनीहरूलाई COVID-19 छ भनी बताउननहोस्। 

यगद तपाईं सक्ननहुन्छ भने तपाईंले एक सहयोिी व्यक्तिलाई पगन 

भन्ननपछण  जसले तपाईंलाई अलगै्ग बस्दा फोन वा अनलाइनबाि ख्याल 

राख्न सक्छ। 

अन्य कन नै पगन स्वास्थ्य वा सामागजक आवश्यकताहरूको लागि 

सहायतामा पहुाँच िनण तपाईंले COVID@home हेरचाह समूहलाई 

सम्पकण  िनण सक्ननहुन्छ। 

कक्तिमा 7 गदनको लागि तनरूनै्त 

अलि बस्ननहोस् 
अरू मागनसहरूबाि िाढा रहननपछण । यसलाई अलि बसाइ वा 

आइसोलेसन भगनन्छ। 

तपाईंले कक्तिमा 7 गदनको लागि घर वा गनजी आवासमा अलगै्ग बस्नन 

पछण । 

आकक्तिक सेवाहरू (पनगलस, दमकल, SES वा एम्बनलेन्स), जनस्वास्थ्य 

सेवाहरू, वा तपाईंलाई तत्काल गचगकत्सा हेरचाहको आवश्यकता 

नभएसम्म तपाईंले आफ्नो अलिावको ठाउाँ छोड्नन हुाँदैन। 

तपाईं सावणजगनक स्थान, काम, पसल, फामेसी, गवद्यालय, वा बाल 

हेरचाहमा जानन हुाँदैन। तपाईंले कसैलाई भेि्नन हुाँदैन। तपाईंसाँि 

आिन्तनकहरू भेि्न आउनन हुाँदैन। यगद तपाईं अरूसाँि बसै्द हुननहुन्छ 

भने, उनीहरूबाि िाढा बस्ननहोस्। 

तपाईंको घरमा साँिै बसे्न व्यक्तिहरू (उनीहरू नगजकका सम्पकण हरू हुन् 

र क्वारेक्तिनमा बस्न आवश्यक छ), आपतकालीन अवस्थामा गचगकत्सा वा 

घर हेरचाह िने व्यक्तिहरू, र आपतकालीन सेवाका कमणचारीहरू 

(पनगलस, दमकल, SES, वा एम्बनलेन्स अगधकारीहरूसगहत) मात्र तपाईंकहााँ 

प्रवेश िनण सके्न मागनसहरू हुन् । 

 

के म बादहर जान सक्छु? 

यगद तपाईं आफ्नै गनजी बिैंचा/आंिन भएको घरमा अलगै्ग बसै्द हुननहुन्छ भने, 

तपाईं बागहर आफ्नो बिैंचा/आंिनमा जान सक्ननहुन्छ। 

यगद तपाईं एक अपािणमेिमा अलगै्ग हुननहुन्छ भने तपाईं आफ्नो गनजी 

बादणली छ भने त्यहााँ जान सक्ननहुन्छ। 

 

यदि मैले अरू कुनै कुराको बारेमा 

डाक्टरलाई भेट्नुपछव  भने के गने? 

यगद तपाईंलाई अको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा डाक्टरलाई भेि्न आवश्यक छ 

भने, तपाईंको सामान्य जीपीसाँि भेिघाि िनण फोन िननणहोस्। 

उनीहरूलाई भन्ननहोस् गक तपाईंसाँि COVID-19 छ। उनीहरूले िेगलहेल्थ 

अपोइिमेिको व्यवस्था िनेछन्। तपाईं व्यक्तिित भेिघािमा जान 

सक्ननहुन्न। सामान्य कामकाजी घण्टापगछको गचगकत्सा सेवाहरूको लागि, 

after-hours वेबसाइिमा जानकारी उपलब्ध छ (tasafterhours.com) 

वा तपाईंले हेल्थडायरेक्ट (Healthdirect) लाई 1800 022 222 मा कल 

िनण सक्ननहुन्छ। 

यगद तपाईंसाँि पगहले नै डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य सेवाकामी (उदाहरर्का 

लागि गमडवाइफ वा गवशेषज्ञ) भेि्नको लागि अपोइिमेि छ भने, 

उनीहरूलाई सकेसम्म चााँडो फोन िननणहोस् र उनीहरूलाई तपाईंमा 

COVID-19 छ भनी बताउननहोस्। यगद िेगलफोन अपोइिमेि उपयनि 

छ वा अपोइिमेि सानण सगकन्छ भने उनीहरूले तपाईंलाई बताउनेछन्। 

यगद तपाईंको अपोइिमेि सनरगक्षत रूपमा सानण सगकाँ दैन र डाक्टर 

वा अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीले तपाईलंाई व्यक्तिित रूपमा भेि्न 

सहमत भएमा, तपाईंले सावणजगनक स्वास्थ्य (Public Health) साँि 

यसबारे छलफल िनण आवश्यक छ। यगद 

स्वीकृत भएमा, अरूलाई सनरगक्षत राख्न तपाईंले िननणपने कायणहरूको 

बारेमा उनीहरूले तपाईंसाँि कन रा िनेछन्। 

 

बारम्बार सोगधने प्रश्नहरू (FAQ) 

यगद तपाईंको COVID-19 पररक्षर्  

पोगजगिभ देक्तियो  भने  के गर्नु परु्? 

FAQs | संस्करर् 4.0 | 19 जनवरी 2022 
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यदि मलाई थप खाना र्ा औषदि चादहन्छ भने के 

हुन्छ? 

यगद तपाईंलाई थप िाना वा सामान्य घरायसी सामानहरू चागहन्छ भने, 

तपाईंले साथी, गछमेकी वा पररवारको सदस्यलाई मद्दतको लागि अननरोध 

िनण सक्ननहुन्छ। गतनीहरूलाई तपाईंको घरमा आउननको सट्टा तपाईकंो 

ढोकामा सामानहरू छोड्न भन्ननहोस्। 

तपाईंले िाना गवतरर् सेवाको पगन व्यवस्था िनण सक्ननहुन्छ। गनगित 

रूपमा तपाईंले गतनीहरूलाई तपाईंको घरबागहर डेगलभरी छोड्न भन्नन 

होस्। 

डेगलभरी िने व्यक्तिबाि कक्तिमा 1.5 गमिर (दनई वा तीन ठूला पाइला) 

िाढा रहननहोस्। 

यगद तपाईंलाई गप्रक्तिप्शन (औषगध) आवश्यक छ भने, तपाईंको सदाको 

फमाणगसस्ट वा GP संि यो व्यवस्था िननणहोस्। तपाईंको फामेसीमा 

डेगलभरी सेवा छ भनेर सोध्ननहोस्  वा साथी वा पररवारको सदस्यलाई 

तपाईंको लागि औषगध संकलन िनण अननरोध िननणहोस्। 

यगद तपाईंलाई िाना वा औषगध पनर्याउन मद्दत चागहन्छ भने, 1800 671 

738 मा सावणजगनक स्वास्थ्य हिलाइन (Public Health Hotline) मा 

कल िननणहोस्। 

 

म कदहले अलग बसाइ छोड्न सक्छु? 

तपाईंले आफ्नो RAT वा PCR परीक्षर् पोजेगिभ भएको गदनपिात् 

सबैजना कक्तिमा 7 गदनको लागि अलगै्ग बस्नन पछण । तपाईंको परीक्षर् 

भएको गदन 0 गदन हो। 

यगद तपाईंसाँि 7 गदनमा कन नै लक्षर्हरू छैनन् भने तपाईं 

अलि बसाइ छोड्न सक्ननहुन्छ। 

सावणजगनक स्वास्थ्य (Public Health) ले तपाईंको अलि बसाइको 7 

गदनमा तपाईंलाई इमेल पठाउनेछ। यस इमेलमा अलि बसाफ छोड्ने 

आगधकाररक पत्र समावेश हुनेछ र छोड्ने प्रमार् वा गचगकत्सा 

प्रमार्पत्रको रूपमा यसलाई प्रयोि िनण सगकन्छ। 

यगद तपाईंसाँि 7 गदनपगछ लक्षर्हरू बााँकी छन् भने, तपाईंले थप 3 गदन, 

कन ल 10 गदनको लागि अलि हुननपछण । 

। 

अलि बसाइबाि मनि भएका केसहरूले यगद उनीहरू गनको भएको 

मगहनामा आफ्नो घरपररवारमा केसमा पनन: सम्पकण मा आएको िण्डमा 

उनीहरू क्वारेक्तिनमा बस्ननपदैन। 1-मगहनापगछ केसहरूमा लक्षर्हरू 

देिा परेमा पनन: परीक्षर् िराउननपछण  र घरको कन नै सदस्यको COVID-

19 का लागि पोगजगिभ परीक्षर् आएमा उनीहरूले क्वारेिाइन बस्ननपछण । 

अलि बसाइ छोड्नेबारे थप जानकारी यहााँ उपलब्ध छः 

coronavirus.tas.gov.au/leaving-isolation 

 
के मसँगै बसे्न मादनसहरू घरमै बसु्न पछव ? 

हो, बस्नन पछण । यगद तपाईंसाँि COVID-19 छ भने, तपाईंसाँि अगहले र 

तपाईंको लक्षर्हरू देिा पननण दनई गदनअगघ साँिै बसे्न व्यक्तिहरू वा 

पोगजगिभ परीक्षर् आएका व्यक्तिहरूलाई नगजकको सम्पकण  मागनन्छ। 

 

 

 

तपाईंले आफ्नो नगजकका 

सम्पकण हरूलाई सूगचत िननणहोस् 

तपाईंका नगजकका सम्पकण हरू पगन घरमै बस्ननपछण , गतनीहरू सञै्च भए 

तापगन। यसलाई क्वारेक्तिन भगनन्छ। 

तपाईंले आफ्नो नगजकका सम्पकण हरूलाई सम्पकण  िनण आवश्यक छ र 

गतनीहरूलाई के िने भनेर बताउन आवश्यक छ। 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
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मेरो नदजकका सम्पकव हरू को हुन्? 

गनम्न व्यक्तिहरू नगजकका सम्पकण हरू हुन्: 

• तपाईंको घरमा बसे्न सबैजना 

• 24 घण्टाको अवगधमा 4 घण्टाभन्दा बढीको लागि 

तपाईंको घर भ्रमर् िरेका सबैजना 

• यगद तपाईं 4 घण्टाभन्दा बढीको लागि अको घरपररवारमा 

जाननभएको छ भने, त्यो घरका सबै सदस्यहरू 

• नगजकको सम्पकण  व्यक्ति ती पगन हुन सक्छन् जसले धेरै 

फैलावि भएको घिनाको क्रममा एउिै स्थान, कायणस्थल 

वा स्थलमा 4 घण्टा गबताएका गथए। 

मागनसहरूले गबरामी महसनस िननण वा परीक्षर्को पररर्ाम 

पोगजगिभ आउननअगघ अरू मागनसहरूमा COVID-19 फैलाउन 

सक्छन्। तपाईंले संक्रामक भएको बेला तपाईंले भेि्ननभएका 

नगजकका सम्पकण हरूलाई सम्पकण  िननणपछण । 

तपाईंको संक्रामक अवगध : 

• तपाईंले COVID-19 लक्षर्हरू याद िननणभन्दा दनई गदनअगघ, वा 

• परीक्षर् िननणभन्दा दनई गदनअगघ, जहााँ यो परीक्षर्ले 

पोगजगिभ पररर्ाम देिाएको छ। 

नगजकका सम्पकण हरूका लागि जानकारी यहााँ उपलब्ध छः 

www.coronavirus.tas.gov.au/closecontacts। 

 

मेरो नदजकका सम्पकव हरूले के गनव आर्श्यक 

छ? 

तपाईंका नगजकका सम्पकण हरूलाई तनरूनै्त 7 गदनको लागि 

क्वारेक्तिनमा बस्नन पछण । 

• उनीहरूले तनरूनै्त (गदन 1 मा) र फेरर 6 गदनमा 

परीक्षर् िनण आवश्यक छ। लक्षर् देिा परेमा पगन 

तनरूनै्त परीक्षर् िराउनन पछण । 

यगद उनीहरू कन नै पगन परीक्षर्मा COVID-19 पोगजगिभ 

भएमा, उनीहरूलाई तनरूनै्त अलगै्ग राख्ननपछण । यगद 

गतनीहरूको र्दू्रत एक्तिजेन परीक्षर् (Rapid Antigen Test) 

मा पोगजगिभ परीक्षर् आएमा गतनीहरूले आफ्नो पररर्ाम 

अनलाइन coronavirus.tas.gov.au/testing मा मा दताण 

िननणपछण । 

नगजकका सम्पकण हरूले 7 गदनमा क्वारेक्तिन छोड्न सक्छन् यगद: 

• गतनीहरूले गदन 6 मा िररएको परीक्षर्मा नेिेगिभ RAT 

वा PCR पररर्ाम प्राप्त िरेका छन्; र 

• उनीहरूमा कन नै लक्षर् छैन । 

तपाईंका सबै नगजकका सम्पकण हरूलाई के िनेबारे पूर्ण गववरर्हरू हेनण  

coronavirus.tas.gov.au/ closecontacts  हेनण लिाउननहोस्। 

अत्यावश्यक के्षत्रहरूमा काम िने नगजकका सम्पकण हरूलाई 

क्वारेक्तिन बसे्न छूि प्रदान िनण सगकन्छ। थप जानकारीको लागि 

coronavirus.tas.gov.au/criticalworkers  हेननणहोस्वा 

व्यवसाय तिागनया (Business Tasmania) लाई 1800 440 

026 मा सम्पकण  िननणहोस् वा  ask@ business.tas.gov.au लाई 

इमेल िननणहोस्। 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/contact-tracing/advice-for-close-contacts
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/testing-for-covid-19
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/contact-tracing/advice-for-close-contacts
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/contact-tracing/advice-for-close-contacts
https://www.coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-case-and-outbreak-management/temporary-exemption-from-close-contact-quarantine-for-critical-workers-in-critical-industries
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मसँगै बसे्न मादनसहरूलाई के हुन्छ? 

यगद COVID-19 पोगजगिभ केस भएका व्यक्तिहरूले पनगि भएको 

केसबाि उपयनि अलिाव कायम राख्न सक्षम भएका छन् र 6 

गदनमा उनीहरूको परीक्षर् नेिेगिभ आएको छ र उनीहरूमा कन नै 

लक्षर्हरू छैनन् भने, उनीहरूले 7 गदनमा क्वारेक्तिन छोड्न 

सक्छन्। 

 उपयनि अलिाव कसरी कायम राखे्नबारे थप जानकारीको लागि 

"िम्भीर रोिको जोक्तिम नभएका मसाँिै बसे्न मागनसहरूलाई कसरी 

जोिाउन सक्छन  (how can I protect people I live with who 

are no a risk of severe illness)" हेननणहोस् । 

 

आफ्नो सामागजक सम्पकण लाई 

बताउननहोस् 
तपाईंले आफ्नो सामागजक सम्पकण हरूलाई बताउननपछण  गक तपाईंको 

COVID-19 का लागि पोगजगिभ परीक्षर् आएको छ। सामागजक 

सम्पकण हरूमा कन नै लक्षर् देिा परेमा परीक्षर् िराउनन पछण । 

तपाईंका सामागजक सम्पकण हरू तपाईंसाँि भएका ती व्यक्तिहरू हुन् 

जसले 15 गमनेि आमनेसामने सम्पकण मा, वा उही गभत्री ठाउाँमा 2 घण्टा 

गबताएका छन्। 

तपाईंका सामागजक सम्पकण हरू घर, तपाईंको कायणस्थल वा गवद्यालयका 

मागनसहरू होइनन्। 

यगद गतनीहरूमा लक्षर्हरू देिा पछण न् भने, गतनीहरूले तनरूनै्त 

परीक्षर् िननणपछण  र गतनीहरूले नेिेगिभ परीक्षर् पररर्ाम प्राप्त 

निरेसम्म अलगै्ग बस्नन पछण । 

RAT को प्रयोि िरेर पोगजगिभ परीक्षर् आउने मागनसहरूलाई पनगि 

भएको COVID-19 केस मागनन्छ र उनीहरूको पररर्ाम अनलाइन 

www.coronavirus.tas.gov.au/testing मा दताण िननणपछण । 

यो सनझाव पालना िनण नसके्न तपाईकंो नगजकका सम्पकण  व्यक्तिहरूले 7 

गदनको लागि अलि रहननपछण । 

आफ्नो कायणस्थल र/वा गशक्षर् 

संस्थालाई बताउननहोस् 
यगद तपाईं संक्रामक हुाँदा अनसाइिमा काम िननणभयो भने, तपाईंले 

आफ्नो रोजिारदाता/कायणस्थललाई आफूलाई COVID-19 को पोगजगिभ 

परीक्षर् आएको छ भनेर भन्ननपछण । 

तपाईंको रोजिारदाता/कायणस्थलले कायणस्थलमा सम्पकण  भएका अन्य 

कमणचारीहरूलाई बताउनेछन्। 

यगद तपाईं वा तपाईंको बच्चा संक्रामक हुाँदा शैगक्षक संस्था (गवद्यालय, 

बाल हेरचाह वा प्रारक्तम्भक बाल्यकाल) मा उपक्तस्थत भएका छन् भने, 

तपाईंले 

COVID-19 का लागि पोगजगिभ परीक्षर् आएको गशक्षा संस्थालाई 

बताउनन पछण । 

गशक्षा संस्थाले गशक्षा सम्पकण  भएका अन्य गवद्याथी र कमणचारीहरूलाई 

बताउनेछ। 

COVID-19 बाि िम्भीर गबमारीको 

जोक्तिममा रहेका मसाँिै बसे्न 

मागनसहरूलाई म कसरी सनरगक्षत राख्न 

सक्छन ? 
तपाईंसाँि बसे्न मागनसहरूको सनरक्षा िननण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

यो गवशेषिरी तपाईंसंि बसे्न मागनसहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जो 

िम्भीर गबमारीको जोक्तिममा छन्। 

गनम्न व्यक्तिहरू िम्भीर गबमारीको जोक्तिममा हुन्छन्: 

• 70 वषणभन्दा मागथका 

• अंि प्रत्यारोपर्पगछ प्रगतरक्षा कम िने थेरापी प्राप्त िरररहेका 

• पगछल्लो 24 मगहनामा बोन म्यारो प्रत्यारोपर् िरेका वा ग्राफ्टका 

गबरूद्ध होस्ट रोिको लागि प्रगतरक्षा कम िने थेरापीमा रहेका 

मागनसहरू 

• ल्यनकेगमया, गलम्फोमा, वा माइलोगडस्लाक्तस्टक गसन्ड्र ोमजस्ता 

रितको क्यान्सर भएको, पगछल्लो पााँच वषणगभत्र गनदान िररएको 

• केमोथेरापी वा रेगडयोथेरापी गलइरहेका। 

मध्यम गबमारीको जोक्तिममा रहेका व्यक्तिहरूमा क्रोगनक (दीघणकालीन) 

स्वास्थ्य अवस्थाहरू जसै्त मधनमेह, फोक्सोको रोि, हृदय रोि, िम्भीर 

मोिोपना, क्यान्सर, र मृिौला फेल भएकाहरू समावेश छन्। 

यगद तपाईं COVID-19 बाि िम्भीर वा मध्यम गबमारीको जोक्तिममा रहेका 

कसैसाँि बस्ननहुन्छ भने, गतनीहरू (वा तपाईं) अन्यत्र बस्न सक्ननहुन्छ भने यो 

उत्तम हुन्छ। 1800 671 738 मा फोन िरेर सावणजगनक स्वास्थ्य (Public 

Health) बाि सल्लाह िोजु्नहोस्। 

 

COVID-19 बाि िम्भीर गबमारीको 

जोक्तिममा नरहेका मसाँिै बसे्न 

मागनसहरूलाई म कसरी सनरगक्षत राख्न 

सक्छन ? 

अलग बसु्नहोस् 

• सकेसम्म छन टै्ट कोठामा बस्ननहोस्। साझा के्षत्रहरू जसै्त गकचन 

वा लाउन्ज कोठामा नजाननस्। 

• छन टै्ट ओछ्यानमा सनत्ननहोस् र यगद सगकन्छ भने छन टै्ट बाथरूम प्रयोि 

िननणहोस्। 

• यगद तपाईं एउिै कोठामा हुनन पछण  भने, सकेसम्म गछिो िननणहोस्, 

कक्तिमा 1.5 गमिर (दनई धेरै ठूला पाइलाहरू) िाढा रहने प्रयास 

िननणहोस् र फेस मास्क लिाउननहोस्। 

• भााँडा, चिा, कप, किलरी, तौगलया, ओछ्यान, िूथब्रस, वा अन्य 

वस्तनहरू तपाईंको घरका मागनसहरूसाँि साझा निननणहोस्। िाना 

वा पेय पदाथण साझा निननणहोस्। 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/advice-for-groups-at-risk
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/advice-for-groups-at-risk
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/advice-for-groups-at-risk
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/testing-for-covid-19
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आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ हेनुवहोस् 

आफ्नो हात बारम्बार धनननहोस्, गवशेषिरी: 

• अन्यसाँि तपाईंले बााँड्ने कोठामा जाननअगघ वा अन्य 

मागनसहरूले प्रयोि िने चीजहरू छन ननअगघ। 

• िोक्दा, हाछ्यनाँ िदाण, नाक सफा िदाण, अननहार छोएपगछ, धनम्रपान, 

िाना िााँदा र शौचालय िइसकेपगछ। 

• िोक्दा र हाछ्यनाँ िदाण सधैं मनि छोप्ननहोस्। गिस्यन प्रयोि िननणहोस् 

(यगद उपलब्ध छ भने), गिस्यनलाई सीधै गबनमा हाल्ननहोस्, र अन्त्यमा 

आफ्नो हात धनननहोस्। यगद तपाईंसाँि गिस्यन हातमा छैन भने, तपाईंको 

कन गहनोको गभत्री भाि प्रयोि िननणहोस्। 

• आफ्ना हात साबनन र पानीले धनननहोस्। राम्रो साबनन लेदर गलननहोस् र 

कक्तिमा 20 सेकेन्ड्को लागि रिड्ननहोस्। हातहरू पगन राम्रोसाँि 

सनकाउननहोस्। यगद तपाईंका हातहरू सफा देक्तिन्छन् भने 

अल्कोहल-आधाररत ह्यान्ड् सागनिाइजर  प्रयोि िननण ठीक छ। 

 

आफ्नो बसे्न ठाउँहरू सफा राख्नुहोस् 

बारम्बार छोइने सतहहरू कक्तिमा दैगनक सफा िननणहोस्। यसमा 

बेन्च/िेबलिपहरू, ढोकाका कब्जाहरू, गसंक ट्यापहरू, बाथरूमको 

सतहहरू र शौचालयहरू, बेडसाइड िेबलहरू, फोनहरू, गकबोडणहरू 

र ट्याबे्लिहरू समावेश छन्। 

सबै सरसफाइको लागि गडिजेंि पगछ एक कीिार्ननाशक (वा 2-in-1 

उत्पादन) प्रयोि िननणहोस्। गसफाररस िररएको कीिार्ननाशकमा  प्रगत 

गमगलयन (ppm) मा ब्लीच/क्लोरीन 1000 भाि हुनन पछण । सधैं ताजा 

बनाइएको सलनसन प्रयोि िननणहोस्। 

यगद तपाईंले कन नै पगन सतहमा थनक, रित वा शरीरको अन्य फोहोरहरू 

पाउननभयो भने, यसलाई गडिजेंि र कीिार्ननाशकले राम्रोसाँि सफा 

िननणहोस् र कपडालाई धनने ठाउाँमा वा फोहोरमा हाल्ननहोस्। 

आफ्ना फोहोर लनिा र तन्नाहरू हिाउने बेला सीधै वागशङ मेगसनमा 

हाल्ननहोस्। फोहोर धनवाइ िरेपगछ आफ्नो हात धनननहोस्। आफ्नो सामान्य 

लनिा गडिजेंि प्रयोि िननणहोस्। 

भााँडा र किलरी राम्रोसाँि धनननहोस्। यगद तपाईं सक्ननहुन्छ भने गडशवाशर 

प्रयोि िननणहोस्। 

यगद कसैले तपाईंको कोठा सफा िनण चाहन्छ भने, कोठामा प्रवेश 

िननणअगघ फेसमास्क र गडस्पोजेबल/एकफेरर प्रयोि िने पन्जा लिाउन 

भन्ननहोस्। उनीहरूलाई आफ्नो हात धनन भन्ननहोस् वा पन्जा लिाउनन अगघ र 

पगछ अल्कोहल-आधाररत ह्यान्ड् सागनिाइजर प्रयोि िनण लिाउननहोस्। 

 

फोहोर हटाउनुहोस् 

प्रयोि िररएको अननहारको मास्क, गिस्यनहरू र अन्य फोहोरहरू सीधै 

लाक्तस्टकको फोहोरको झोलामा आफ्नो गबनगभत्र राख्ननहोस् त्यसपगछ 

आफ्नो हात धनननहोस्। गडस्पोजेबल फेसमास्क एक पिक मात्र प्रयोि 

िननणहोस्। 

सङ्कलनको लागि बागहर राख्ननअगघ फोहोरको झोलामा िााँठो बााँध्ननहोस्। 

यगद त्यहााँ सङ्कलन सेवा छैन भने, झोलामा िााँठो बााँध्ननहोस् र यसलाई 

फोहोर फ्ााँके्न ठाउाँमा नपनग्दासम्म यसलाई धातन वा लाक्तस्टकको गबनमा 

सनरगक्षत रूपमा भण्डार िननणहोस्। फोहोर छोएपगछ आफ्नो हात धनननहोस्। 

अलि वा क्वारेिाइनमा रहेको बच्चालाई म 

कसरी सहयोि िनण सक्छन ? 
तिागनयन गशक्षा गवभाि (Tasmanian Department of 

Education) साँि COVID-19 को बारेमा तपाईंको बच्चासाँि 

कसरी कन रा िने भने्नबारे सनझाव उपलब्ध छ। 

coronavirus.tas.gov.au/families-community/schools मा 

हेननणहोस्। 

तपाईंको बच्चाका गशक्षकहरूलाई हुलाक वा इमेलमाफण त कायणहरू, 

वकण गसिहरू, र िृहकायणहरू पठाउन अननरोध िननणहोस्, र तपाईंको बच्चा 

अनलाइन कक्षाहरूमा सामेल हुन सक्छ गक भनेर बनझ्ननहोस्। 

यगद पयाणप्त सञ्चो भएमा यस अलिावलाई  बोडण िेम, क्राफ्ट, पजलहरू, र 

रेिागचत्रजस्ता गक्रयाकलाप िने अवसरको रूपमा गलननहोस्। 

 

म कसरी मेरो मानगसक 

स्वास्थ्यको हेरचाह िनण 

सक्छन ? 
COVID-19 भएकोबारे गचक्तन्तत हुनन र अलिाव र प्रगतबन्धहरूको सामना िननणले 

जगिल भावनाहरू गनम्त्याउन सक्छ। 

तपाईंलाई आफ्नो हेरचाह िनण मद्दत िने तल केही सनझावहरू छन्। 

• सम्पकव मा रहनुहोस्: साथीहरू र पररवारका सदस्यहरूसाँि 

फोनमा कन रा िननणहोस् र इमेल र सामागजक सञ्जालमाफण त 

सम्पकण मा रहननहोस्। 

• सहायताको लादग कल गनुवहोस्: तपाईंले पगहले कसरी कगठन 

पररक्तस्थगतहरूको सामना िननणभएको गथयो भनेर सोच्ननहोस्। 

रर्नीगतहरू प्रयोि िननणहोस् जसले तपाईंलाई पगहले मद्दत िरेको 

गथयो। 

• सदिय रहनुहोस्: तपाईं अलिावमा हुाँदा तपाईंको 

शरीरलाई सगक्रय राखे्न तररकाहरू िोजु्नहोस्। यगद तपाई ं

अस्वस्थ महसनस िननणहुन्छ भने, गनयगमत िगहरो सास गलनन र 

वररपरर घनम्नन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

• दिनचयाव कायम राख्नुहोस्: आफ्नो सामान्य दैगनक 

गदनचयाणहरू जारी राख्न प्रयास िननणहोस्। सामान्य समयमा 

िाननहोस् र आफ्नो सामान्य सनते्न गदनचयाणमा रहननहोस्। 

• राम्रोसँग खानुहोस्। प्रशस्त फलफूल र तरकारी िाननहोस्। 

• सीमाहरू तय गनुवहोस्। रक्सी, सनती, वा अन्य लािूपदाथणको 

प्रयोि बढाउनबाि रोक्ननहोस्। यसको सट्टा गतनीहरूको 

सेवन कम िने गवचार िननणहोस्। 

• मद्दत प्राप्त गनुवहोस्: यगद तपाईं कन नै पगन गहसाबले आफ्नो 

स्वास्थ्यको बारेमा गचक्तन्तत हुननहुन्छ भने चााँडै मद्दत िोजु्नहोस्। 

उपलब्ध सेवा र स्रोतहरूको सूची हेननणहोस्। 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/schools-and-childcare
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सहायता स्रोत र सेवाहरू 
• लाइफलाइन अष्टर ेदलया (Lifeline Australia:): फोन 13 

11 14 (गदनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 गदन), lifeline.org.au। 

सामना िनण वा सनरगक्षत रहन कगठनाइ भएका मागनसहरूका लागि 

कन नै पगन समयमा तत्काल अल्पकालीन सहायता प्रदान िने संकि 

सहायता सेवा। 

• हेड टु हेल्थ (Head to Health): headtohealth.gov.au 

एपहरू, अनलाइन कायणक्रमहरू, अनलाइन फोरमहरू, फोन 

सेवाहरू र गडगजिल सूचना स्रोतहरूसगहत अनलाइन मानगसक 

स्वास्थ्य स्रोतहरूको गवसृ्तत शंृ्िलामागथ सगजलो पहुाँच प्रदान 

िदणछ। 

• दर्योन्ड बु्ल (Beyond Blue): फोन 1800 512 348 (गदनको 

24 घण्टा, हप्ताको 7 गदन)। coronavirus.beyondblue.org.au 

• हेडसे्पस (Headspace): फोन 1800 650 893 ( गबहान 9:00 बजे 

देक्ति 1:00 बजे सम्म, हप्ताको सात गदन), 

headspace.org.au/eheadspace 

अनलाइन र वेबच्याि सहायता र 12 देक्ति 25 वषण उमेरका, 

गतनीहरूका पररवार र साथीहरूको लागि परामशण। 

• तस्मादनयन मानदसक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Tasmanian Mental 

Health Helpline): फोन 

1800 332 388 (24 घण्टा, हप्ताको सात गदन)। 

मानगसक स्वास्थ्य सल्लाह, मूल्याङ्कन, र रेफरलका लागि। यो 

सेवामा सामनदागयक मानगसक स्वास्थ्य गचगकत्सकहरू 

कमणचारीहरू छन् जसले तपाईंको जानकारीको मूल्याङ्कन िनण र 

सबैभन्दा उपयनि कायण गनधाणरर् िनण सक्छन्, उदाहरर्का लागि: 

– तपाईंलाई तपाईंको के्षत्रमा रहेको मानगसक स्वास्थ्य 

सामनदागयक िोलीमा गसफाररश िनण 

– तपाईंलाई सामनदागयक मानगसक स्वास्थ्य संकि प्रगतगक्रया 

िोलीमा गसफाररश िनण जनन गवस्ताररत कायण घण्टामा, 

हप्ताको सात गदन उपलब्ध हुन्छ। 

– तपाईंको लागि थप उपयनि हुन सके्न अको सेवाको लागि 

सम्पकण  गववरर्हरू प्रदान िनण। 

• मेन्सलाइन (Mensline): फोन 1300 78 99 78 (गदनको 24 घण्टा, 

हप्ताको 7 गदन), mensline.org.au। 

अिर ेगलयन पनरूषहरूको लागि व्यावसागयक िेगलफोन र अनलाइन 

सहायता र सूचना सेवा। 

• माइण्डस्पट (Mindspot): फोन 1800 61 44 34 (8:00 

गबहानदेक्ति बेलनका 8:00 बजेसम्म, सोमबारदेक्ति शनक्रबार; गबहान 

8:00 देक्ति सााँझ 6:00 बजे, शगनबार), mindspot.org.au। 

तनाव, गचन्ता, डर, नरमाइलो मनड वा गडपे्रसन भएका मागनसहरूका 

लागि गन:शनल्क िेगलफोन र अनलाइन सेवा। यसले गचन्ता र गडपे्रसनको 

लागि अनलाइन मूल्याङ्कन र उपचार प्रदान िदणछ र तपाईंलाई स्थानीय 

सेवाहरू फेला पानण मद्दत िनण सक्छ। 

मानगसक स्वास्थ्य सहायताको बारेमा थप जानकारी तिागनया 

सरकारको वेबसाइि  coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-

safe/support- servicesमा उपलब्ध छ। 

यगद तपाईं गचक्तन्तत वा गनराश हुननहुन्छ भने, Lifeline लाई 13 11 14 मा वा 

Beyond Blue मा 1300 224 636 मा कल िननणहोस्। आपतकागलन अवस्थामा 

000 मा फोन  िननणहोस्। 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.lifeline.org.au/
https://www.headtohealth.gov.au/
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
https://headspace.org.au/online-and-phone-support/
https://mensline.org.au/
https://www.mindspot.org.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/mental-health-support
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/mental-health-support
https://www.coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/mental-health-support
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म कसरी सूगचत रहन सक्छन ? 
क्तस्थगत पररवतणन हुाँदा सूगचत रहनन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

तिागनयामा COVID-19 को बारेमा जानकारीको लागि 

coronavirus.tas.gov.au मा जाननहोस् वा 1800 671 738 मा 

सावणजगनक स्वास्थ्य हिलाइन (Public Health Hotline) लाई 

कल िननणहोस्। 

अिर ेगलयामा COVID-19 बारे जानकारीको लागि health.gov.au  मा 

जाननहोस् वा 1800 020 080 मा रागिर य कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य सूचना 

लाइन (National Coronavirus Health Information Line) लाई 

कल िननणहोस्। 

 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://coronavirus.tas.gov.au/
https://www.health.gov.au/

