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NSW िे पमिल्िो COVID-19 िहिको सािना गिे को ि
Omicron BA.4 र BA.5 सबवेररयन्टहरूद्वारा सञ्चाललत सङ्क्रमणको हालको लहर बढ्दै गएकोले NSW मा सबैलाई लतनीहरूको COVID-19 खोपहरूसँग
अद्यावलिक छन् र COVID-सुरलित व्यवहारहरू अभ्यास गनन भलनएको छ।
जबसम्म िेरै मालनसहरूले तुरुन्तै बढावा लदएनन् र COVID-सुरलित व्यवहार अभ्यास गदैनन् त्यहाँ गम्भीर रोगहरूको संख्या र मृत्युको संख्या उल्लेखनीय रूपमा
बढ्ने डर छ ।
स्वास््य मन्री ब्राड ह्याजाडन(Brad Hazzard)ले त्याङ्क्कले यस वर्न COVID -सम्बलन्ित मृत्युमध्ये ५६ प्रलतशत (१,२३२) दईु वा कम डोज खाएका मालनसहरूमा
भएको बताउनभु यो।
"हामी ओलमरोन(Omicron)को तेस्रो लहरको सुरुमा छौं जुन जल
ु ाईको अन्त्य वा अगष्टको शुरुमा लशखरमा पुग्ने सम्भावना छ। सामदु ालयक प्रसारणमा भएको यो
बृलिले खोपहरूसँग हालसालवक नभएकाहरूका लालग िेरै जोलखमहरू ल्याउँदछ, "श्री हाजाडनले भन्नुभयो।
"गम्भीर रोग वा खराबबाट आफूलाई जोगाउन सक्ने उत्तम तररका भनेको तपाईलाई उपलब्ि हरे क खोप लगाउनु हो।"
रालरिय खोप अनसु न्िान र लनगरानी के न्रको त्याङ्क्क अनुसार, यलद तपाईलाई पूणन रुपमा खोप लगाइएको छ भने तपाईसँग ओलमरोनबाट अस्पतालमा भनान हुने वा
मृत्यु लवरुिको दईु वटा खोपको डोजको तुलनामा ६५ प्रलतशत बढी सरु िा हुन्छ।
NSW का मुख्य स्वास््य अलिकारी डा के री चान्ट(Dr Kerry Chant)ले बूष्टरको लालग बुलकङ्क गनुनको अलतररक्त, मालनसहरूले सामान्य ज्ञानको अभ्यास गनुनपछन र
सावनजलनक लभरी ठाउँहरूमा अनुहारमा मास्क लगाउनु पछन , जहाँ शारीररक दरू ी कायम गनन सलकँ दैन।
"अनहु ारको मास्क, हातको सरसफाइ, लबरामी हुदँ ा घरमै बस्ने, लिण देखा पदान आफै लाई परीिण गने, शारीररक दरु ी, यी सबै उपायहरू हाम्रा लालग नयाँ होइनन्," डा
चान्टले भन्नुभयो।
"हामीले फे रर एकै ठाउँमा नआएसम्म, यो नयाँ लहरले लवद्यालय र व्यवशायहरूलाई िेरै असर गनेछ, जस्तै BA.1 ले गयो, जसले हजारौं कामदारहरू कामबाट
अनुपलस्ित हुनुपरे को लियो।"
यलद लतनीहरूले COVID-19 सक
ं ु चन गछन न् भने वृि व्यलक्तहरू र अन्तलननलहत स्वास््य अवस्िा भएकाहरूलाई लतनीहरूको जीपी वा स्वास््य पेशेवरसँग एलन्टभाइरल
और्लिहरूको बारे मा कुरा गनन सम्झाइन्छ। एलन्टभाइरलहरूले लिणहरू सुरु भएको पाँच लदन लभर ललँदा राम्रो काम गदनछ।
जसले कलम्तमा तीन मलहना अलघ प्रािलमक माराको अलन्तम डोज ललएका लिए उलनहरुलाई COVID-19 बूष्टर डोजहरू १६ वर्न वा मालिका जो कोहीलाई पलन
लसफाररस गररन्छ ।
आफ्नो नलजकको खोप लक्ललनक पत्ता लगाउन, nsw.gov.au मा जानहु ोस्।
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