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मैले कहिले COVID-19 परीक्षण गराउनु पर्दछ?
 • तपाईंमा COVID-19 का लक्षणिरू छन्  भने। 

 • तपाईं गम्ीर हिमारीको उच्च जोखिममा हुनुहुनछ र भि्दर COVID-19 भएको व्यक्तिसँग सम्पक्द मा आउनु भएको 
छ भने। 

 • तपाईं घरायसी सम्पक्द  (household contact) हुनुहुनछ वा COVID-19 भएको व्यक्तिसँग उच्च वा मधयम 
जोखिमसहितको सम्पक्द मा हुनुहुन्थयो भने। 

को गम्ीर हिमारीको उच्च जोखिममा हुनछ?
 • ६० वर्द र सोभनरा िढी उमेरका माहनसिरू

 • गभ्दवती महिलािरू

 • एिोररजजनल, टोरेस स्टे्ट आइलयाण्डर  र पयाक्सहिक आइलयाण्डर माहनसिरू (३५ वर्द र सोभनरा िढी उमेरका)

 • मोटोपन, मधुमेि, मुटुसमिन्ी गम्ीर रोग, िोकसोको रीघ्दकालीन रोग (गत १२ महिनामा अस्पतालमा भनाना हुनुपरेको गम्भीर दम सहित), 
कलेजो वा मृगौलाको गम्ीर रीघ्दकालीन रोग, सहरिय कयानसर वा कमजोर रोग प्रहतरोधातमक क्षमता भएकािरू

 • िोकसो, मुटु वा रोग प्रहतरोधातमक क्षमतामा असर गनने अशतिता भएका व्यक्तििरू समेतका अशतिता भएका केिी व्यक्तििरु

 • वृद्ध स्यािार तथा अशति स्यािार केनद्रका रेक्स्ेडनटिरू

 • िोप नलगाएका १८ वर्द र सोभनरा िढी उमेरका माहनसिरू

मैले कुन COVID-19 परीक्षण गराउनु पछ्द?
आिूलाई COVID-19 भएको छ हक छैन भन्े जाँचन तपाईंले गन्द सकने दुई बेग्लाबेग्लै परीक्षणहरू छन्। तपाईं 
आिैले गन्द सकने द्रुत एन्टिजेन परीक्षण (RAT) र परीक्षण ककलहनकमा गररने PCR (नाक र घाँटीको स्वाि) परीक्षण

 • यदि तपलाईं गम्ीर रोग हुनसकने उच्च जोखिममला हुनुहु््छ भन ेतपाईंले PCR परीक्षण गराउनु पछ्द। यदर 
तपाईंले क्छटो PCR परीक्षण पररणाम प्रापत गन्द सकनुहुन्  भने, तपाईंले PCR परीक्षणको पररणामकालाहग परििंरा 
द्रुत एजनटजेन परीक्षण गनु्दिोस् (यदर तपाईंसँग छ भने)।

 • यदर तपाईं गम्ीर रोग हुनसकने उच्च जोखिममा हुनुहुन् भने, ्डाकटरले PCR परीक्षण गन्द नभनेसमम द्रुत एजनटजेन 
परीक्षण गनु्दिोस् । 

यदर म COVID-19 को परीक्षणमा पोजेदटभ रेखििंए ँभने के गनु्दपछ्द?
 • यदर तपाईंको PCR परीक्षणको नततजला पोजेदटिभ आयो भने, तपाईंमा लक्षणिरू नरेखिए पहन तपाईंलाई 

COVID-19 हुनछ। तपाईंले COVID-19 को परीक्षणमा पोजेदटभ रेखिने र घरमा सुरक्क्षत रूपमा COVID-19 
व्यवस्ापन गनने माहनसिरूका लाहग सललाि पालन गनु्दपछ्द।

 • यदर तपाईंको द्रुत एजनटजेन परीक्षण पोजेदटभ आएको छ भने Service NSW मला सो पररणलाम ितलाता गनु्दिोस् र 
COVID-19 को परीक्षणमा पोजेदटभ रेखिने र घरमा सुरक्क्षत रूपमा COVID-19 व्यवस्ापन गनने माहनसिरूकालाहग सललािको पालना 
गनु्दिोस् ।

यदर स्वास्यसमिन्ी कुनै जजज्ासा छ भने र भारा सिायताको आवशयकता छ भने, TIS लाई 131 450 मा िोन गनु्दिोस् र टेक्लिोन नं. 
1800 022 222 मा Health Direct को लाहग आग्रि गनु्दिोस् ।
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