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COVID-19 को सम्पक्क मा आएका 
व्यक्तिहरुका लागि सूचना
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Nepali
Information for people exposed to COVID-19

म COVID-19 को सम्पक्क मा आएको छु गक छैन भन्ने कसरी थाहा पाउनने?
COVID-19 समुदायमा व्ाप्त छ। हामी COVID-19 भएका मानिसहरूलाई उिीहरूलाई लक्षणहरू देखा पिुनुभनदा २ ददिअघि वा 
पोजेदिभ परीक्षण गिुनुभनदा २ ददिअघि (जे पनहला आउँछ तयही अिुसार) उिीहरूले सँगै समय नि्ताएका व्क्तिहरूलाई आफूलाई 
COVID-19 भएको कुरा ि्ताउि आग्रह गछछौं।

यदद कसैले ्तपाईंलाई COVID-19 भएको व्क्तिसँग सम्पकनु  भएको ि्ताएमा, आफिो जोखखमिारे थाहा पाउि र आफू आफिो पररवार 
र समुदायको सुरक्षाको लानग के गिनु सकिुहुनछ भन्े कुरा िुझि यो सललाह उपयोग गिुनुहोस्।

को संक्रममत हुनने जोखिममा छ?
निमि अवस्ामा COVID-19 िाि संक्रमण हुिे जोखखम िढ्छ:

• COVID-19 भएको व्क्तिसँग कन्त समय नि्ताउिुहुनछ र ्तपाईंले उिीहरूक्स्त कत्तिको िनिष्ठ व्वहार गिुनुभयो

• ्तपाईं िरत्भत्र हुँदा (िानहर हुिुहुनछ भिे जोखखम कम हुनछ)

• ्तपाईंले मासक िलगाएको अवस्ामा (्तपाईंसँग भएको व्क्तिले पनि मासक लगाउँछ भिे जोखखम धेरै कम हुनछ)।

खोप लगाउँदा COVID-19 हुिे ख्तरा कम हुनछ, ्तर समय नितदै जाँदा यो सुरक्षा ओघमक्रोि (Omicron) जस्ता COVID-19 का 
केही भेररयनिहरू (variants) नवरुद्ध कम प्रभावकारी हुि सकछ। िुसिर डोज (booster dose) ले, ओघमक्रोिको भेररयनि नवरूद्ध 
समे्त, यस सुरक्षालाई िढाउि उललेखयिीय मद्द्त गछनु। गम्ीर रोगिाि जोनगि पनि खोप लगाउिु महत्वपूणनु छ। योगय हुिे नित्तिकै सिैले 
आफिो िूसिर लगाउिुपछनु।

्तपाईंको COVID-19 खोप िुक गिनु कृपया COVID-19 Vaccine Clinic Finder (COVID-19 भयाककसि ककलनिक फाईन्डर) मा 
जािुहोस् । 

म कगहलनेसमम जोखिममा हुनछु?
COVID-19 भएको व्क्तिसँग सम्पकनु मा आएपक्छ, ्तपाईंलाई १४ ददिसमम यो हुिसकिे जोखखम हुनछ। COVID-19 हुिे अघधकांश 
मानिसहरूलाई शुरूको ७ ददिमा यो देखखिे गछनु र तयसैले यो अवघधमा िै ्तपाईं सिैभनदा िढी जोखखममा हुिुहुनछ। ्तथानप, लगभग 
२५% केसहरू (cases) मा COVID-19 ७ देखख १४ ददिको िीचमा नवकक्स्त हुिेगछनु।

यदि म COVID-19 भएको व्यक्तिसँि सम्पक्क मा आएको भए मैलने कने  िनु्कपछ्क?
्तपाईंलाई COVID-19 लागिसकिे जोखखम COVID-19 भएको व्क्तिसँग ्तपाईंले कस्तो प्रकारको सम्पकनु  गिुनुभयो भन्े कुरामा 
आधारर्त हुनछ।  आफिो परीक्षण र आइसोलेसिको आवशयक्ताहरू िारे सोचदा, ्तपाईंसँगै िसिे वा काम गिने असुरत्क्ष्त मानिसहरूमा 
्तपाईंले गदानु हुिसकिे जोखखमलाई समे्त गरी, आफिो पररकस्न्तहरूकािारे सोचिुहोस्।

COVID-19 भएको व्क्तिक्स्त सम्पकनु मा आएका सिै व्क्तिहरूले symptoms (लक्षणहरू)  लाई सावधािीपूवनुक निगरािी गिुनुपछनु। 
लक्षणहरू देखा परेमा ्तुरुन्तै जाँच गिुनुहोस्। अि के गिने भन्े िारे थप जािकारीको लानग निमि ्ताक्लका हेिुनुहोस्।

मनेरा कानुनी आवशयकताहरू कने -कने  हुन्?
यदद ्तपाईं COVID-19 भएको व्क्तिसँग िसिुहुनछ भिे ्तपाईंले NSW Health Self Isolation Guidelines (NSW Health 
सव-आइसोलेसि मागनुदशनुि) को पालिा गिुनुपछनु र ७ ददिको लानग सव-आइसोलेसिमा िसिुपछनु। यदद ्तपाईंलाई NSW Health ले यस्तो 
सूचिा ददएको छ भिे ७ ददिसमम NSW Health सव-आइसोलेसि मागनुदशनुिको  पालिा पनि गिुनुपछनु।

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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यदद ्तपाईंले आफिो िरिानहर COVID-19 भएको व्क्तिक्स्त सम्पकनु   राखिुभएको क्थयो भिे, कृपया ्तलको ्ताक्लका प्रयोग 
गरेर आफिो जोखखमको अवलोकि गिुनुहोस् । COVID-19 भएको व्क्तिसँगको ्तपाईंको सम्पकनु को प्रकार  र आफिो व्क्तिग्त 
पररकस्न्तहरू, जस्तै: ्तपाईंसँग िसिे वा काम गिने मानिसहरूलाई संक्रघम्त गिनु सकिे ख्तरा, नवशेष गरी यदद उिीहरूलाई संक्रघम्त हुिे 
सम्ाविा िढी भएको अवस्ा छ भिे (उदाहरणका लानग, दीिनुकालीि रोग, वा केमोथेरापी), लाई नवचार गिुनुहोस्। ।

उच्च र कम जोखिमका कने ही उिाहरणहरू कने -कने  हुन्?
COVID-19 को आफिो जोखखमको आकलि गिनु र यदद ्तपाईंलाई ्तपाईं COVID-19 भएको व्क्तिको सम्पकनु मा आएको व्क्ति हो 
भनियो भिे के गिने भन्े थाहा पाउि यो ्ताक्लका प्रयोग गिुनुहोस्।

तपाईंको बारनेमा COVID-19 
को जोखिम

मैलने कने  िनु्कपछ्क?

म COVID-19 भएको 
व्क्तिसँग िसछु। (म एकै 
िरपररवारको सम्पकनु  व्क्ति 
हो।)

उच्च घरपररवारका सबै सम्पक्क  व्यक्तिहरू (household contacts) िनु्क पनने: 

• ्तपाईंको पररवारमा पनहलो COVID-पोजेदिभ व्क्तिले आफिो परीक्षण गरेको 
समय देखख 7 ददिसमम सव-आइसोलेसिको निदनेशि पालिा गिुनुहोस् र सव-
आइसोलेसिमा िसिुहोस् । 

• सकेसमम चाँडो द्रु्त एननिजेि परीक्षण (Rapid Antigen Test; RAT) 
गिुनुहोस् । यदद ्तपाईंमा लक्षण देखखएमा ६ ददिमा फेरर अकको RAT गिुनुहोस् ।

• यदद ्तपाईंमा लक्षणहरु छि् र ्तपाईं COVID-19 का कारण at risk of 
severe disease* (गम्ीर रोगको जोखखम) मा हुिुहुनछ भिे, कृपया PCR 
परीक्षण गिुनुहोस् नकिभिे यो िढी सदिक हुनछ र यसको म्तलि ्तपाईंलाई 
क्छिो उपचारका लानग जाँचि सनकनछ। यदद सिै परीक्षणहरू िेगेदिभ छि् भिे 
७ ददिपक्छ ्तपाईंले आइसोलेसि छोड्ि सकिुहुनछ। 

• COVID-19 को सम्पकनु मा आएको १४ ददिसमम यसको जोखखम उच्च हुनछ। 
तयसैले, आइसोलेसि छोडेपक्छको ७ ददिसमम ्तपाईंले देहाय अिुसार गिुनुपछनु:

– उच्च जोखखम सेदिङ्गहरू (सवास्य सेवा, वृद्ध सयाहार, अशति्ता हेरनवचार, 
सुधार सुनवधाहरू) मा िजािुहोस् ।

– िनद गैर-आवासीय सेदिङ्गमा मासक लगाउिुहोस्।

– लक्षणहरूको लानग निगरािी गिुनुहोस्  र  यदद ्तपाईंमा लक्षण देखा परेमा 
्तुरुन्त PCR परीक्षण गिुनुहोस्।

– भीडभाड भएको स्लहरूमा िजािुहोस्  र सम्व भएसमम िरिािै काम 
गिुनुहोस्।

• ्तपाईंको  आइसोलेसिको अवघध समाप्त भएपक्छको १४ ददिसमम ्तपाईंको 
पररवारमा अकको व्क्ति पोजेदिभ देखखएमा ्तपाईंले आइसोलेसि दोहोयानुउिु 
पददैि।

• यदद ्तपाईंको आइसोलेसिको अवघध समाप्त भएपक्छको १४ ददि पछानड 
्तपाईंको पररवारमा अकको व्क्ति COVID-19 पोजेदिभ देखखएमा, ्तपाईंले फेरर 
आइसोलेसिमा िसिुपछनु र  COVID-19 भएका व्क्तिहरूको िरपररवारका 
सम्पकनु  व्क्तिहरूलानग ििाइएका निदनेशिहरू पालिा गिुनुपिनेछ।

यदद कुिै पनि समयमा ्तपाईंको पररणाम पोजेदिभ आएमा, ्तपाईले आफिो 
आइसोलेसिलाई निरन्तर्ता ददिुपछनु र Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home (COVID-19 को 
परीक्षण पररणाम पोजेदिभ देखखिु र िरमा सुरत्क्ष्त रूपमा COVID-19 प्रिन्ध 
गिुनु) सललाहको पालिा गिुनुपछनु। थप जािकारीको लानग, Get tested for 
COVID-19 (COVID-19 को परीक्षण गराउिुहोस् ) हेिुनुहोस् ।

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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तपाईंको बारनेमा COVID-19 
को जोखिम

मैलने कने  िनु्कपछ्क?

मैले COVID-19 भएको 
व्क्तिसँग लामो समय नि्ताए ँ
(उदाहरणका लानग, म रा्तभरर 
उिीहरूको िरमा िसें वा 
िरमा साँझ नि्ताए)ँ अथवा 
COVID-19 भएको व्क्तिसँग 
िनिष्ठ भएर अन्तरनक्रया गरें  
र हामीले मासक लगाएका 
क्थएिौं (जस्तै: हामीले कारमा 
सँगै लामो दूरी ्तय गऱयौं, वा 
अनहले पोजेदिभ देखखएका 
िालिाक्लकाहरूको हेरचाह 
गरें)।

उच्च COVID-19 भएको व्क्तिसँग अनन्तम पिक सम्पकनु  भएको ७ ददिदेखख िै सव-
आइसोलेसि अरूको सुरक्षा गिने सिैभनदा प्रभावकारी ्तररका हो।

सकेसमम चाँडै द्रु्त एननिजेि िेष्ट (RAT) गिुनुहोस्  र फेरर ६ ददिमा सो िेष्ट गिुनुहोस्।  
यदद ्तपाईंलाई लक्षणहरू देखा परेमा थप RAT गिुनुहोस् (अथवा ्तपाईं at risk 
of severe disease* मा हुिुहुनछ भिे PCR परीक्षण गिुनुहोस्)। यदद सिै 
परीक्षणहरू िेगेदिभ छि् भिे ७ ददिपक्छ ्तपाईंले  आइसोलेसि छोड्ि सकिुहुनछ। 
आइसोलेसि छोनडसकेपक्छ थप ७ ददिसमम, हामी  सिैले How can we all 
help slow the spread of COVID-19? (COVID-19 लाई फैक्लििाि 
रोकि हामी सिैले कसरी मद्द्त गिनु सकछौं?) मा ददइएका सुझावहरूको पालिा गरेर 
COVID-19 लाई सिनुिाि रोकि मद्द्त गिनु सकिुहुनछ। 

यदद ्तपाईंको पोजेदिभ िन्तजा आयो भिे, ्तपाईंले आफिो पोजेदिभ िेष्ट गरको 
ददिपक्छ ७ ददिसमम आइसोलेसिमा िसिुपछनु र Testing positive to 
COVID-19 and managing COVID-19 safely at home को पालिा 
गिुनु पिनेछ।

थप जािकारीको लानग, Get tested for COVID-19 हेिुनुहोस्।

मैले COVID-19 भएको 
व्क्तिसँग केही समय नि्ताए ँ
(जस्तै: हामीले सँगै खािा 
खायौं अथवा पि, कलि वा 
अनय सामानजक समारोहमा 
भेट्ौं)।

मधयम ्तपाईंलाई सकेसमम चाँडै द्रु्त एननिजेि िेष्ट गिनु र सो िेष्टको िारे Getting 
tested for COVID-19 factsheet (COVID-19 को लानग परीक्षण कसरी 
गिने) लानग परीक्षण गररएको मा ददइएको सुझावको पालिा गिनु क्सफाररस गररनछ। 

यदद ्तपाईंको परीक्षण िेगेदिभ छ र ्तपाईंमा कुिै लक्षण छैि भिे ्तपाईंले 
आइसोलेसिमा िसिु आवशयक छैि। ्तपाईंले ६ ददिमा दोस्ो द्रु्त एननिजेि िेष्ट 
गिुनुपछनु । साथै लक्षणहरू देखा परेमा ्तुरुन्तै द्रु्त एननिजेि िेष्ट गिुनुहोस् (वा यदद 
्तपाईं at risk of severe disease* मा हुिुहुनछ भिे PCR परीक्षण गिुनुहोस्)।

म COVID-19 भएको 
व्क्तिसँग केही परिाि 
सम्पकनु मा आए ँ(उदाहरणका 
लानग, मैले नकिमेल गिनु गए ँ
वा हामी हहंड्ि िर िानहर  
निससकयौं), अथवा मैले 
Service NSW App माफनु ्त 
केस अलिनु प्राप्त गरें।

नयूि लक्षणहरूको लानग निगरािी गिुनुहोस्। 

लक्षणहरू देखा परेमा ्तुरुन्तै द्रु्त एननिजेि िेष्ट (RAT) गिुनुहोस्। यदद ्तपाईंको 
RAT िेगेदिभ आएमा, आफूलाई सव-आइसोलेसिमा िसिुहोस्  र २४ िणिामा  
अकको RAT गिुनुहोस् वा PCR परीक्षण गराउिुहोस्  र िन्तजाको लानग परखंदा 
आइसोलेसिमा िसिुहोस् । ्तपाईंको दोस्ो परीक्षण िेगेदिभ आएमा, ्तपाईंको 
लक्षणहरू िहराएसमम आइसोलेसिमा िसिुहोस्। यदद ्तपाईंको पररणाम पोजेदिभ 
आएमा, ्तपाईंले आफिो आइसोलेसि जारी राखिुपछनु र Testing positive to 
COVID-19 and managing COVID-19 safely at home सललाहको 
पालिा गिुनुपछनु।

यदद ्तपाईंलाई लक्षणहरू देखा परेको छ र ्तपाईं at risk of severe 
disease* मा हुिुहुनछ भिे, PCR परीक्षण गिुनुहोस्।

* गम्भीर रोगको उच्च जोखिममा परेका व्यक्तिहरूमा गर्भवतभी महहला, आदिवासभी र टोरेस स्टे्ट आइल्ाण्डका माहिसहरू (हवशेष गरभी 
आधाररूत स्वास्् समस््ा रएकाहरू), प्ाक्सहिक आइस्ल्ान्डका माहिसहरू, िोप िलगाएका माहिसहरू (१६ वष्भ र त्सरनिा बढी) 
र इम्युिोसप्ेस््ड (immunosuppressed) मा रएका माहिसहरू पर्भि्।

यदद ्तपाईंलाई परीक्षण गिुनु आवशयक छ र द्रु्त एननिजेि िेष्ट उपलब्ध छैि भिे, ्तपाईंले testing clinic (परीक्षण ककलनिक) मा 
परीक्षण गराउि सकिुहुनछ। कायनुस्लमा आधारर्त जोखखमको िारेमा थप जािकारीका लानग NSW Government - Guidance 
for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 (एि.एस.डबलयू. सरकार - COVID-19 को िन्तजा 
पोजेदिभ देखखएको कामदार भएका व्वसायहरूका लानग मागनुदशनुि) हेिनुहोस् ।

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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COVID-19 को सम्पक्क मा आएका व्यक्तिहरुका लागि सूचना

COVID-19 लाई फैक्लनबाट रोकन हामी सबैलने कसरी मद्दत िन्क सकछौं?
COVID-19 को प्रसारलाई सुस्त ििाउि हामी सिैले गिनु सकिे सरल कदमहरू छि्। देहायिमोनजमका सामानय कुराहरूको पालिा गरेर 
हामी सिैले COVID-19 लाई सिनुिाि रोकिको लानग मद्द्त गिनु सकछौं।

• यदद ्तपाईं निरामी हुिुहुनछ भिे क्तै िजािुहोस् । ्तुरुन्तै परीक्षण गिुनुहोस् र िेगेदिभ िन्तजा प्राप्त िगरेसमम आइसोलेसिमा िसिुहोस् ।

• यदद ्तपाईं मधयम वा उच्च जोखखम वगनुमा हुिुहुनछ भिे, उच्च जोखखम सेदिङ्ग (सवास्य सेवा, वृद्ध हेरचाह, अशति्ता हेरचाह, 
सुधारगृहहरू) को भ्रमण िगिुनुहोस् ; यदद ्तपाईं कम जोखखम वगनुमा हुिुहुनछ र ्तपाईंले यी मधये कुिै एउिा सेदिङ्गमा भ्रमण गिुनु 
आवशयक छ भिे, हामी ्तपाईंलाई द्रु्त एननिजेि िेष्ट गिनु र भ्रमण गदानु मासक लगाउि प्रोतसाहि ददनछौं।

• सम्व भएसमम अनय व्क्तििाि १.५ घमिर िाढा रहिुहोस् र भीडिाि िचिुहोस्।

• मासक लगाउिुहोस्।

• २० सेकेणडको लानग हा्तहरू सेनििाइजर वा सािुि र िनगरहेको पािीले नियघम्त रुपमा हा्त सफा गिुनुहोस्।

• सीघम्त संखयामा मात्र िरिानहर सामानजक जमििहरू आयोजिा गिुनुहोस्।

• उपलब्ध भएसमम स्लहरूत्भत्र प्रवेश गिनु QR कोड प्रयोग गिुनुहोस् । 

सव-आइसोलनेसनमा हुँिा उपलब्ध हुनने सहयोिको बारनेमा मैलने कहाँ सललाह पाउन सकछु?
उपलब्ध सहयोगहरूिारे थप जािकारीको लानग, Self-isolation Guideline (सव-आइसोलेसि मागनुदशनुि) हेिुनुहोस्।

तपाईंको भाषामा मद्दत िनु्कहोस्।
यदद ्तपाईंलाई अिुवाद वा दोभाषे सेवा आवशयक पछनु भिे, 1800 020 080 मा िेशिल कोरोिाभाइरस हिलाइि लाई फोि गिुनुहोस्  
(र नवकलप 8 चयि गिुनुहोस्)। यो सेवा नि:शुलक र गोपिीय छ। 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

