Nepali
नेपाली

उत्तर पूिी सािमजमनक स्वास्थ्य एकाई
(NORTH EASTERN PUBLIC HEALTH UNIT)
सम्पकम पछ्याउने (टर े मसंग) र प्रकोप व्यिस्थापन

12/8/21

आदरणीय ग्लेनरोय प्राथमिक मिद्यालयका मिद्याथीहरु र किमचारीहरू

तपाईलाई कोरोनाभाइरस (COVID-19) लागेको व्यक्तिको सम्पकमिा आएको एक प्राथमिक सम्पकम ठहररएको छ िा तपाई
COVID-19 को फैलािट हुने जोक्तिि भएको संक्रमित स्थानिा जानु भएको छ। अमिकृत अमिकारीले सािमजमनक स्वास्थ्य र

कल्याण ऐन 2008 (मभक्टोररया) को िारा 200 अन्तगमत यो मनिामरण गरे को छ।

तपाई 5/8/21 को मदनिा COVID-19 को जोक्तिििा पनुम भएको मथयो। यमद तपाई मनरन्तर जोक्तिििा हुनुहुन्थ्यो भने यो मिमत
पररितमन हुन सक्छ (जस्तै, यमद संक्रिण पुमि भएको व्यक्तिसँग उनीहरु अस्वस्थ हुँदा तपाई एउटै घरिा बस्नु भएको मथयो भने)।

COVID- 19 लागेको िान्छे को नमजकिा आएका िामनसहरुलाई यो भाइरस लागेको हुन सक्ने र उनीहरूले अरु िामनसहरुिा
फैलाउने बमि सम्भािना हुनसक्छ। आफू, आफ्नो पररिार र सिुदायको सुरक्षा गने सबै भन्दा राम्रो तररका भनेको घरिा बस्ने र अन्य
िामनसहरुबाट टािा रहने हो।

हािी तपाईलाई COVID-19 को आजै परीक्षण गराउन सुझाि मदन्छौ - कृपया काहाँ परीक्षण गराउने भन्नेबारे तल उपलब्ध
तथा संलग्न थप जानकारी हेनुमहोस्।
यो इिेलले तपाई सुरमक्षतसाथ क्वारे न्टाइनिा बस्न अन्य िामनसहरुबाट अलग रहन कसरी के गनुम पछम भन्ने बुझ्न िद्दत गनेछ।
यमद तपाईलाई यो ईिेलको बारे िा कसैसंग कुरा गनुम छ भने कृपया 1300 651 160 िा फोन गनुमहोस् (COVID-19 को
लामग 0 मथच्नुहोस्, अमन जोमिएपमछ आिश्यक भएिा दोभाषेको लामग अनुरोि गनुमहोस्)।
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तपाईले अब के गर्नु पर्ु ?

•

तपाई मिमत 19/08/2021 राती 11.59 बजेसम्म कम्तीिा 14 मदनको लामग घर िा क्वारे न्टाइन बस्ने आिासिा
बस्नु पछम ।

o क्वारे न्टाइनले सिुदायलाई COVID- 19 लागेको हुनसक्ने िामनसहरुलाई अरूबाट अलग रािेर
सिुदायको सुरक्षा गदम छ।

•

दे हाएका कानुनसम्मत कारणहरुको लामग बाहेक आफ्नो घर िा आिासबाट बामहर नमनस्कनुहोस््ः

o मचमकत्समकय कारणहरुको लामग (मचमकत्सा हेरचाह पाउन िा औषमिहरू मकन्न, िा COVID-19 को परीक्षण
गराउन);

o कुनै आपतकामलन पररक्तस्थमतिा िा यमद तपाई असुरमक्षत हुनुहुन्छ भने; िा
o प्रिुि स्वास्थ्य अमिकारी िा प्रमतमनमिले मनदे शन मदए अनुसार
•

काि गनम, स्कूल जान, उच्च मशक्षाको लामग, मकनिेल गनम, िा कुनै सािमजमनक स्थानहरु िा कायमक्रिहरुिा मत स्थानहरू
बामहरै भएपमन नजानुहोस्।

o यमद तपाई क्वारे न्टाइनिा बस्दा आफ्नो किाई नहुनेबारे िा मचक्तन्तत हुनुहुन्छ भने तपाईले $ 1,500
सहयोग भुिानी पाउन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लामग कोरोनाभाइरस हटलाइनलाई 1800 675
398 िा फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्)।

•

सािमजमनक यातायात, राइि सेयर सिारी िा ट्याक्सी सेिाको प्रयोग नगनुमहोस्।

•

तपाईको घरिा आगन्तुकहरु नल्याउनुहोस्।

•

व्यायाि गनम तपाईको घरबाट बामहर नजानुहोस्।

•

अमिकृत अमिकारीले तपाईलाई क्वारे न्टाइन सिाप्त भएको मनदे शन नमदएसम्म तपाई क्वारे न्टाइनबाट मनस्कन
पाउनु हुने छै न।

•

यमद तपाई क्वारे न्टाइनिा बस्नु हुन्न िा अमिकृत अमिकारीले तपाईलाई मनदे शन मदनु अगािै क्वारे न्टाइनबाट मनस्कनु भयो र
तपाईसँग कानुनसम्मत कारण छै न भने तपाईबाट कानूनको उल्लंघन हुनेछ र तपाईलाई जररिाना लाग्न सक्छ।

•

मनम्न कुराहरूका लामग हािीलाई 1300 651 160 िा फोन गनुमहोस् (COVID-19 को लामग 0 मथच्नुहोस्, अमन
जोमिएपमछ आिश्यक भएिा दोभाषेको लामग अनुरोि गनुमहोस्):

o क्वारे न्टाइनको बारे हािीलाई कुनै प्रश्न सोध्न;
o यमद तपाई अकै ठे गाना िा क्वारे न्टाइनिा बस्ने योजना छ भने हािीलाई जानकारी मदन;
o यमद तपाई यो ईिेल को शीषमिा उल्लेक्तित ठे गानािा सुरमक्षतसंग क्वारे न्टाइनिा बस्न सक्नुहुन्न र अको सुरमक्षत
मबकल्पको व्यिस्था गनम;
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o तपाईको क्वारे न्टाइन बस्ने ठाउँ िा कोमह िान्छे बस्न आएको छ भने - हािी तपाईसंग बस्न आउने िामनसहरुलाई
सम्पकम गनेछौं र उनीहरुले गनुम पने आिश्यक कुराहरूको जानकारी मदनेछौ।

आफ्र्ो हेरचाह गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई चादहन्र् भर्े मद्दत माग्ननहोस्

•

तपाई क्वारे न्टाइनिा बस्दा हािी तपाईलाई तपाईको स्वास्थ्य र भलाईको ख्याल गनम िद्दत गनम चाहन्छौं।

•

हािी तपाईलाई हरे क मदन एउटा िोबाईल सन्दे श पठाएर िा फोन गरे र तपाईको स्वास्थ्य र कल्याणको बारे िा
सोिेर एक सिेक्षण गनेछौं।

•

लक्षणको मनगरानी राख्नुहोस्। यमद तपाईिा मनम्न िध्ये कुनै लक्षण छ भने तपाईलाई COVID-19 लागेको हुन सक्छ: ज्वरो,
मचसो िा पमसना, िोकी, घाँटी दु ख्ने, सास फेनम गाह्रो हुने, नाकबाट मसंगान बग्ने र गन्ध िा स्वाद थाहा नहुने िा पररितमन हुने।

•

यमद तपाईसँग हल्कै भएपमन COVID-19 को कुनै लक्षण छ भने कृपया परीक्षण गराउनुहोस्। तपाई परीक्षण गराउनको
लामग घरबाट बामहर मनस्कन सक्नुहुन्छ।

•

मचमकत्सा हेरचाह िा परीक्षण गराउनको लामग सम्पकम गनुमहोस्:

o कोरोर्ाभाइरस हटलाइर्लाई 1800 675 398 िा फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्);
o तपाईको होटलको मचमकत्सा सेिालाई सम्पकम गनुमहोस् (यमद तपाई होटल क्वारे न्टाइनिा हुनुहुन्छ भने); िा
o तपाईको िाक्टर (GP) लाई सम्पकम गनुमहोस् र उनीहरुलाई तपाई COVID-19 को
मनकट सम्पकम ठहररएको जानकारी मदनुहोस् तामक उनीहरुले तपाई आउने तयारी
गनेछन्।

•

यमद तपाईिा सास फेनम गाह्रो हुने जस्ता गम्भीर लक्षणहरु दे क्तिएिा तीन शून्य (000) िा फोन गनुमहोस् र एम्बुलेन्स
बोलाउनुहोस्। उनीहरुलाई तपाई COVID-19 को प्राथमिक मनकट सम्पकम ठहररएको जानकारी मदनुहोस्।

क्वारे न्टाइर् बसेको १३ औं दिर्मा परीक्षण गराउर्नहोस्।

•

तपाईले क्वारे न्टाइन बसेको १३ औं मदन 18/8/2021 िा िा अमल पमछ परीक्षण गराउनु पछम । COVID-19 लागेको
व्यक्तिसंग तपाई सम्पकमिा आएको 14 मदन मभत्र तपाईिा COVID-19 को संक्रिण दे क्तिने िेरै सम्भािना भएको
कारण यो परीक्षण गनुम पने हो।

•

परीक्षण गनम जाँदा तपाईले सािमजमनक यातायात, ट्याक्सी िा राइिशेयर सेिाहरुको प्रयोग गनुम हुँदैन।
तपाई आफैले गािी हाक्नु पछम िा एक्लै महि् नु पछम । यमद तपाई परीक्षण गराउन सुरमक्षतसाथ यात्रा गनम सक्नुहुन्न भने
तपाईको घरिा परीक्षण गराउन 1800 675 398 िा फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्)।
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•

यमद तपाईको परीक्षणको पररणाि नकारात्मक आएिा एक अमिकृत अमिकारीले यसको पुमि गनेछ मक तपाईको
क्वारे न्टाइन 14 औं मदन 19/8/202 िा सिाप्त हुनेछ। यो मिमतसम्म तपाई क्वारे न्टाइनिा बस्नु पछम ।

•

यमद तपाईले पररक्षण गराउनु भएन भने, तपाई थप 14 मदनसम्म क्वारे न्टाइनिा बस्नु पनेछ। यसको ितलब तपाई कुल 28
मदन सम्म क्वारे न्टाइनिा रहनुहुनेछ।

•

यमद तपाईको १३ औं मदनको परीक्षणिा सकारात्मक पररणाि आएिा र तपाईलाई COVID-19 लागेको पत्ता लागेिा िा
तपाई COVID-19 लागेको अको व्यक्तिको मनकट सम्पकमिा आउनु भएिा तपाई अझै लािो सियसम्म क्वारे न्टाइनिा
बस्नु पने हुन्छ। यस्तो अिस्थािा हािी तपाईलाई जानकारी मदनेछौ।

•

कृपया परीक्षण गनम जाँदा यसिा संलग्न पत्र ल्याउनुहोस् - तपाईले यो पत्र आफ्नो फोनबाट दे िाउन सक्नुहुन्छ।

कसरी सनरदक्षत ढं गले क्वारे न्टाइर्मा बस्ने ?

•

अमिकृत अमिकारीले तपाईलाई क्वारे न्टाइनबाट मनस्कन पाउने मनदे शन नमदएसम्म तपाई आफ्नो घर िा आिासिै
बस्नुहोस्।

•

आफूसँगै बस्ने िामनसहरु लगायत सबैबाट टािा रहनुहोस्।

•

अन्य िामनसहरुसँग नबसेर अको छु ट्टै कोठािा बस्नुहोस् र सुत्नुहोस् र छु ट्टै शौचालय (बाथरूि) को प्रयोग गनुमहोस्।

•

बारम्बार हात िुनुहोस्।

•

यमद तपाई अको व्यक्ति रहेको एउटै कोठािा बस्न आिश्यक छ िा तपाई घरबाट बामहर मनस्कनु छ भने सिैं नाकिुि
छोप्ने िास्क लगाउनुहोस्।

•

यमद तपाईलाई नाकिुि छोप्ने िास्क िा हातिा लगाउने पंजा जस्ता व्यक्तिगत सुरक्षा आिरण (PPE) चामहन्छ
भने, कृपया 1800 675 398 लाई फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्)।

•

यमद तपाई COVID-19 लागेका कोमह व्यक्तिको मनकट सम्पकम आएिा के गने भन्ने बारे थप जानकारी मलन
कोरोर्ाभाइरस हटलाइर्लाई 1800 675 398 िा फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्)।

•

मनम्न अिस्थािा बाहेक तपाई क्वारे न्टाइनिा बस्ने ठाउँ िा कसैलाई पमन प्रिेश गने अनुिमत मदईदै न्ः

o सािान्यतया त्यहाँ बसोबास गछम न् िा त्यहाँ अलग बस्न िा क्वारे न्टाइनिा बस्न आिश्यक छ;
o मचमकत्सा िा आपतकालीन हेरचाह िा सेिाहरु प्रदान गनम आिश्यक छ;
o अशि ि अपांग हेरचाहकतामको रूपिा हेरचाह प्रदान गनम आिश्यक छ;
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o कुनै व्यक्तिको उिेर, अशिता िा दीिमकामलन (क्रोमनक) मबरािीको कारण उहाँलाई व्यक्तिगत हेरचाह िा घरे लु
सहायता प्रदान गनम आिश्यक छ; िा

o प्रिेश गनम कानूनी आिश्यक िा कानूनले अमिकार मदएको छ।

म खार्ा र अत्यावश्यक बस्तनहरु कसरी पाउर् सक्र्न ?

•

अगल िा क्वारे न्टाइनिा नरहेका तपाईका साथी िा पररिारलाई तपाईलाई चामहने सािानहरु ल्याएर छोि् न लगाउन सक्नु
हुनेछ।

•

उनीहरु मभत्र आउनु हुँदैन िा तपाईको सम्पकमिा आउनु हुँदैन। सम्भि भएिा उनीहरुले सािानहरु तपाईको
िोकाको बामहर छोि् नु पछम ।

•

यमद तपाईलाई चामहने सािानहरु पाउन गाह्रो भईरहेको छ भने कोरोर्ाभाइरस हटलाइर्लाई 1800 675

398 िा फोन गनुमहोस् (दोभाषेको लामग 0 मथच्नुहोस्)।

•

यमद तपाईलाई आिश्यक भएिा तपाईले आिारभूत िाना र आिश्यक सािानहरू (जस्तै न्यामपहरू िा

व्यक्तिगत स्याहार गने बस्तुहरू) रहेको मन: शुल्क आपतकालीन राहत प्याकेज प्राप्त गनम सक्नुहुन्छ।

के म व्यायाम गर्ु बादहर जार् सक्र्न ?

•

तपाई व्यायाि गनम तपाईको घर बामहर जान सक्नुहुन्न।

•

यमद तपाई मनजी घर िा अपाटम िेन्टिा बस्नुहुन्छ, तपाई आफ्नै बगैचा, बालकनी िा आं गन बामहर जान सक्नुहुन्छ। तपाई
अन्य पररिारहरुसंग साझा रुपिा प्रयोग गने बगैंचा िा आंगन क्षेत्रिा जान सक्नुहुन्न । जस्तै एक अपाटम िेन्ट भिन िा अन्य
आिासको साझा बगैचा िा आं गन।

िैले थप जानकारी कहाँबाट प्राप्त गनम सक्छु ?
यमद तपाईसँग कुनै मबशेष प्रश्नहरू सोध्नु छ भने, कृपया स्वास्थ्य मिभाग (Department of Health) लाई 1300 651 160 िा फोन
गनुमहोस् (COVID-19 को लामग 0 मथच्नुहोस्, अमन जोमिएपमछ आिश्यक भएिा दोभाषेको लामग अनुरोि गनुमहोस्)।
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•

यमद तपाई मनकटको सम्पकम ठहररएिा के गने?

https://www.dhhs.vic.gov.au/what-to-do-close-contact-coronavirus-covid-19
िा
https://www.dhhs.vic.gov.au/what-do-if-you-have-been-close-contact-someone-coronavirus-covid-19nepali-accessible

•

सरसफाइ र शारीररक दू री

http://www.dhhs.vic.gov.au/staying-safe-covid-19

•

COVID-19 बाट प्रभामित व्यक्तिहरुको लामग आमथमक तथा अन्य सहयोग

https://www.dhhs.vic.gov.au/financial-support-coronavirus-covid-19

•

COVID-19 बारे सािान्य जानकारी

https://www.coronavirus.vic.gov.au/Nepali

यो जानकारी पि् नु भएकोिा िन्यिाद। क्वारे न्टाइनिा बस्नु चुनौतीपूणम हुन सक्छ तर यसले तपाईको पररिार र सिुदायलाई सुरमक्षत
राख्न िद्दत गदम छ।

भिदीय,

प्राध्यापक पौल जोर्सर्
(Prof Paul Johnson) दर्िे शक
उत्तर पूिी सािमजमनक स्वास्थ्य एकाई (NEPHU) - संक्रिण, सम्पकम र प्रकोप व्यिस्थापन

सावुजदर्क स्वास्थ्य र कल्याण ऐर् 2008 (दभक्टोररया) को धारा 200 अन्तगुतको अदधकृत अदधकारी।
सािम जमनक स्वास्थ्य र कल्याण ऐन 2008(मभक्टोररया) को िारा 200 अन्तगम त जारी मनदे शन अनुसार यो सू चना जारी गररको छ।
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