
कोरोनाभाईरस (COVID-19)

COVID-19 पररक्षण

कसले पररक्षण गन्नु अननवारनु छ?
चिसो वा रुघाको जस्ो लक्षण भएका जो कोही, एकदमै हलका 
भए पनि, COVID-19 परीक्षण जन् सकदो िाँडो चलिु पर्छ। 
COVID-19 लक्षण निमि समावेश हुनरि्:

• जवरो जस्ै, चिसो, रा्मा पसीिा आउिे
• श्ासप्रश्ासका लक्षणहरू जस्ै खोकी, घाँटीमा दुखाइ/

चिलाउिे, िाकबाट पािी बगिे, सास फेि्छ कठििाई महसुस हुिे, 
गन्ध वा सवाद गिने शक्ीमा ह्ास

• अन्य लक्षणहरूमा मांसपेशी र जोड़िीको दुखाई, पखाला, 
ररंगाटा लागिे / बान्ा र खािा रुिीमा कमी आउिे।

जब पररक्षण गररन् हुनछ के को आपेक्षा 
गररनछ?
• परीक्षण नि: शुलक, सजजलो र चरटो हुनर।
• ्यठद ्पाईंलाई परीक्षण ककलनिकमा जाि चसफाररश गररएको र 

भि,े कृप्या ्पाईंको चसफाररसलाई आफूसगँ लजैािहुोस्। प्रा्यः 
ककलनिकहरूको लानग ्यो आवश्यक पददैि।

• परीक्षण र श्ासप्रश्ास ककलनिकहरूमा कम्छिारीहरूले मासक, 
गाउि, गलोभहरू र अिुहारमा प्रन्रोधहरु लगाउँदरि्।

• कम्छिारीले ्पाइलँाई ्पाइकँो लक्षणहरूको बारेमा सोधिेर
• ्पाईको आफिो िाक र घाँटी भभत्रबाट िमिूाहरु (सवाब) चलईनर।

मैले पररक्षण गरेपछी के हुनछ?
• जबसमम ्पाइ ँ्पाइकँो परीक्षा पररणाम प्राप् गिु्छहुन्न र सञिो 

हुिुहुन्न ्पाईले घरमा बसिु पर्छ (सव्यं-अलग)।
• जबसमम ्पाई चिनकतसा उपिार खोजदै हुिुहुनर वा 

आप्काचलिमा भएको बाहेक अरुबेलामा ्पाईले आफिो 
घर राड्ि सकिुहुन्न। ्पाईंसँग आगन्ुकहरू हुि हुँदैि।

• ्यठद ्पाईंको लक्षणहरू गम्ीर बनदै गएमा (उदाहरणका 
लानग सास फेि्छ गाह्ो र), न्िवटा शून्य (000) लाई फोि 
गिु्छहोस्। एमबुलेनस कम्छिारीलाई ्पाइकँो COVID-19 को 
लागी पररक्षण गरीएको कुरा ब्ाउिुहोस्।

• ्यठद ्पाईं आफिो घरमा अरूसँग एकैसाथ बसदै हुिुहुनर भिे 
्पाईंले आफैं लाई अकको कोिामा अलग गिु्छपर्छ। जब ्पाईं 
एउटै कोिामा हुिुहुनर ्ब सरजंकल मासक लगाउिुहोस् र 
१.५ ममटर टाढा रहिुहोस्।

• राम्ो सवच्छ्ा अभ्यास गिु्छहोस्। प्रा्य: आफिा हा् धुिुहोस्। 
्पाईंको खोकीलाई ढाकिे गिु्छहोस् वा ्पाईंको कुनहिो वा 
ठटश्युको साथ ह्ाकच्छ्यूँ गिु्छहोस्। 

मैले सववंरम – अलग रहने बारेमा थप 
जानकारी कहाँ पाउन सक्दछ्?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• ्यठद ्पाईं COVID-19 भएको व्यचक्सँग घनिष्ठ सम्पक्छ मा 
हुिुहुनर भिे, ्पाईंले त्यो व्यचक्लाई अनन्म पटक देखिु भएको 
देखी १४ ठदिसमम ्पाईं  घरैमा बसिु पर्छ। (जो नबरामी हुिु 
भनदा ४८ घणटा अघी देखी, िजजकको सम्पक्छ ले एउटै पररवारमा 
बसिु भएको वा १५ ममिेट भनदा बढी आमिेसामिे वा २ घणटा 
बनद रहेको स्ािमा एकैसाथ COVID-19 भएको व्यक्ीसंग 
रहिु भएको)। 

• ्यठद ्पाईं अनहले राम्ो(सञिै) महसुस गददै हुिुहुनर वा 
िकारातमक परीक्षण ि्ीजा प्राप् गिु्छभ्यो भिे घरैमा अलगै 
हुिकुेरा सम्पणू्छ िजजकको सम्पक्छ हरू भएकाहरुमा लाग ूहुनर। 

मैले मेरो ननिजा कसरी पाउनेछ्?
• ्पाईले आफिो परीक्षा पररणाम सामान्य््या २४ देखख ४८ 

घणटा भभत्र प्राप् गिु्छहुिेर ्र ७२ घणटा सममको लानग 
अिुमन् ठदिुहोस्।

• ्यठद ्पाइकँो परीक्षण आपा्कालीि नवभाग वा साव्छजनिक 
अस्प्ाल COVID-19 ककलनिकमा गरेको चथ्यो भिे ्पाइलँे 
आफिो COVID-19 िकारातमक परीक्षण िन्जा SMS 
माफ्छ ् प्राप् गि्छ सकिुहुनर, ्यठद ्पाइलँे प्याथोलॉजी 
COVID-19 SMS पररणाम सेवाको लानग द्ा्छ गिु्छ भएको 
र भिे। ्यठद ्पाईंले द्ा्छ गिु्छभएको रैि भिे ्पाईं आफिो 
स्ािी्य सवास््य जजललामा एक साव्छजनिक सवास््य अमधकारीबाट 
फोि प्राप् गिु्छहुिेर।

• ्यठद ्पाईको जी.पी. वा अन्य ईलाकाहरुमा ्पाईको पररक्षण 
संकलि गररएको र भिे ्पाईको डाकटरले ्पाईको 
िन्जा ठदनर।

रद्द मेरो सकारातमक पररक्षण भएमा  
के हुनछ?
• NSW सवास््यले ्पाइकँो रेखदेख गिनेर। ्पाईंसँग मेनडके्यर 

रैि भिे पनि, ्पाईंको उपिारको लानग कुिै शुलक लागिेरैि।

Nepali

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


मैले कहाँ पररक्षणणि हुन सक्दछ्?
• COVID-19 ककलनिकमा जािुहोला: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 अथवा 
• ्पाईको डाकटरलाई फोि गिु्छहोला

NSW सवास्र COVID-19 को पररक्षण ककलननकका स्ानहरुः 

ग्ाम(ईलाका) स्ाि खुलिे सम्य फोि
चसफाररसको 
आवश्यक्ा 
पर्छ?
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