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COVID-19 fact sheet for close contacts

• एउटा नजिकको सम्पक्क  भनेको त्ो व्यक्ति हो िो संक्ामक 
COVID-19 भएको व्यक्तिको नजिक गएको क्ि्ो र 
COVID-19 भाईरसबाट संक्ममत भएको हुन सक्दछ।

• त्हाँ ्द्द तपाईं नजिकको सम्पक्क  हुनुहुनछ कक हुनुहुन्न भन्ने 
बारे िान्नका लाकग दुई तररकाहरू छन्:

1. NSW Health ले तपाईंलाई एउटा टेक्सट म्ासेि 
पठाएर वा फोन गरेर तपाईं नजिकको सम्पक्क  हुनुहुनछ 
भन्नेछ।

2. तपाईंले COVID-19 केस भएको स्ानहरू र 
सरोकाररत स्ानहरू ्ेदखाउने वेबसाइट माफ्क त एउटा 
संक्ममत व्यक्ति गएको कनकटतम सम्पक्क  स्लमा उही 
द्दन र सम्मा तपाईं  िानुभएको क्ि्ो भन्ने िाहा 
पाउनुहुनछ। ्द्द तपाईंलाई ््सतो भएमा,  NSW 
Health लाई 1800 943 553 मा फोन गनु्कहोला।

• ्द्द तपाईं COVID-19 भएको व्यक्तिको नजिकको सम्पक्क  
हुनुहुनछ भने तपाईंले घर वा अन्  उप्ुति ठाउँमा १४ द्दनको 
लाकग अलगै रहनु पननेछ ककनकक तपाईं सम्पक्क मा हुनुभ्ो। 
तपाईं सँग लक्षणहरू नभए पकन, तपाईंले COVID-19 को 
लाकग चाँडो भन्दा चाँडो परीक्षण गनु्क पछ्क। पृिक (अलग) 
रहनु भनेको तपाईं  बसेकै ठाउँमा बसेका व्यतितीहरु लगा्त 
अरु सबै माकनसहरुबाट टाढा ब्सनु हो।

• ्द्द तपाईं नजिकको सम्पक्क  हुनुभएको व्यतिती हुनुहुनछ भने, 
कृप्ा कनमन व्यक्तिलाई पररक्षण गन्क र नकारातमक परीक्षण 
नतीिा प्ापत नहुञ्ेल सममकोलाकग पृिक हुनको लागी गन्क 
भन्नुहोस्:

• तपाईको घरमा ब्सनुहुने सबै िना

• तपाईको कनकटतम सम्पक्क मा आउनुभएपछी तपाईको 
घरमा आउनेहरु सबैिना

• तपाईको कनकटतम सम्पक्क मा आउनुभएपछी तपाईंको 
साि काम िान ्ात्ा गरीरहेको, कवशेष गरी तपाईको 
एउटै कारमा ्ात्ा गरेका सबैिना

• ्द्द तपाईं कामको बखत त्हाँ कुनै सम् क्ि्ो िुन 
सम् तपाईंले मा्सक लगाउनु भएको क्िएन भने, कृप्ा 
तपाईंले मा्सक नलगाएको सम्मा भेट्नु भएको वा घकनष्ट 
सम्पक्क भएको प्त्ेक व्यक्तिलाई सोधनुहोस् र परीक्षण गन्क 
र अलगगै ब्सन भन्नुहोला। ्ो कवशेष गरी प्त्ेकका लाकग 
महत्वपूण्क हुनछ िुन तपाईं खान वा कपउनुहुँ्दा तपाईंसँग 
नजिक हुनुहुन्थ्ो।

• ्द्द तपाईको ्सवास्् सेवा कम्कचारी संग सम्पक्क मा आउनु 
भएको छ भने कृप्ा कतनीहरुलाई काममा फक्क नु भन्दा 
पकहले उनीहरुको व्यवस्ापक संग िोखखम मूल्ाङ्कनका 
लाकग कुरा गन्क को लागी भन्नुहोला।

• नजिकका सम्पक्क  हुनेहरूले आफूलाई अलग गनु्कपनने कानून 
छ; साव्किकनक ्सवास्् (COVID-19 आतम-पृिकतीकरण) 
आ्ेदश अनतग्कत आतम-पृिकतीकरण गनु्क आवश्क छ, र 
आ्ेदशको पालना नगरेमा ्दणडहरू लागू गन्क सककनछ।

्स त्थ्पत्मा NSW Health COVID-19 आतम-
पृिकतीकरण माग्ककन्दनेशनको लाकग अकतररति िानकारी समावेश 
छन्।

मैले के िन््क पर्क?

त्रुनत अलि हुन्होस्
्द्यकप तपाईं ले अकहले सञचो महसुस ग्ददै हुनुहुनछ भने पकन, सबै 
नजिकको सम्पक्क हरूले अलग रहनु आवश्क छ।

संक्ामक व्यक्तिसँग अननतम पटक तपाईंको सम्पक्क  भएपक्छ 
तपाईंले कममतमा १४ द्दनको लाकग अलग ब्सनुपननेछ।

NSW Health को सम्पक्क  पत्ा लगाउने अमिकृतद्ारा 
तपाईंलाई क्लखखत रूपमा तपाईंले ककत लामो सम्समम अलग 
रहनु पनने हुनछ भनेर बताइनेछ (्ो टेक्सट म्ासेि हुन सकछ)।

सम्पक्क  पत्ा लगाउने एक व्यक्तिले तपाईंलाई सम्पक्क  गननेछन् - 
तपाईंले सम्पक्क  पत्ा लगाउने व्यक्तिलाई अकनवा््क रुपमा त्स 
ठाउँको ठेगाना बताउनुपननेछ िहाँ तपाईं एकलै रहनुहुनेछ र 
तपाईंको फोन नमबर पुमष्ट गनु्कपननेछ।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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COVID-19 को लािी परीक्षण िन््कहोस्
्द्द तपाईंसँग लक्षणहरू छैनन् भने पकन तपाईंले तलका 
अवस्ाहरूमा आफनो नजिकको परीक्षण स्ानमा परीक्षण 
गनु्कपननेछ:

1. सम्भव भएसमम िकत सक्दो चाँडो, तपाईंले आफू 
नजिकको सम्पक्क  हो भन्ने िाहा पाएपक्छ, र

2. तपाईं सम्पक्क मा आउनुभएको ७ द्दन भएपक्छ, ्द्द 
तपाईं एउटा ड्ाइभ-थ्ु परीक्षण ककलकनक पुगन सकनुहुनछ 
वा परीक्षण ककलकनकमा हहंडेर वा साइकलमा िान 
सकनुहुनछ भने, र

3. तपाईं सम्पक्क मा आउनुभएको १२ द्दन ्ेदखी १४ द्दनको 
बीचमा।

आफनो परीक्षण गराउन तपाईंले कनिी गाडीमा, वा हहंडेर वा 
साइकलमा ्ात्ा गनु्कप्द्कछ । COVID-19 परीक्षणको लाकग 
तपाईंले साव्किकनक ्ाता्ात, ट्ाकसी वा सवारी-साझे्दारी 
द्ारा ्ात्ा गनु्क हुँ्ैदन। पुरै सम् तपाईंको नाक र मुख ढाकने 
एउटा अनुहारको मा्सक लगाउनुहोस्, र तपाईं COVID-19 
भएको व्यक्तिको नजिकको सम्पक्क  हुनुहुनछ भने कम्कचारीलाई 
तुरूनत बताउनुहोस्।

्द्द तपाईंको िाँच नकारातमक भएमा, तपाईंको पृिकतीकरण 
अवमि समापत नभएसमम, तपाईं अझै पकन अलग रहन 
आवश्क हुनछ। ्ो ककनभने तपाईं लाई सम्पक्क मा आएपक्छ 
तपाईं मा COVID-19 ्ेदखखन १४ द्दन समम लागन सकछ।

्द्द तपाईंको पृिकतीकरण अवमिको कुनै पकन चरणमा 
लक्षणहरू कवकास भएमा, तपाईं ले तुरूनत परीक्षण गनु्कपननेछ।

तपाईंले १२ र १४ द्दनको बीचमा परीक्षण गनु्कहुनछ, र ्स 
परीक्षणको नतीिा नकारातमक आएमा मात् तपाईंलाई 
पृिकतीकरण रोकनको लाकग अनुमकत द्दइनेछ। ्द्द तपाईंले १२ 
द्दन वा पक्छ परीक्षण गनु्कहुन्न भने, तपाईंले संक्ामक व्यक्तिसँगको 
अननतम सम्पक्क  पक्छ २४ द्दनसमम अलगगै ब्सनु पछ्क।

तपाईंको नजिक रहेका मागनसहरुलाई सूचित िन््कहोस्
सबैलाई सोधनुहोस् िो:

• तपाईं बसकै ठाउँमा ब्सनुहुनछ, र

• िो पक्छललो दुई द्दनमा तपाईसँग नजिकै शारीररक सम्पक्क मा 
हुन भएको क्ि्ो (उ्दाहरणका लाकग सािीहरू, कामका 
सािीहरू) 

परीक्षण गन्क र उनीहरूको परीक्षणको नकारातमक पररणाम 
नआएसमम अलग रहन भन्नुहोस्। तपाईंले ्ी व्यक्तिहरूबाट 
िकहलेपकन अलगै रहनु पछ्क। तपाईंले उनीहरूलाई तपाईं 
नजिकको सम्पक्क  हुनुहुनछ भन्न आवश्क छ, र उनीहरूलाई 
कद्ती् ्सतरका नजिकको सम्पक्क हरूको लाकग सललाह पढ्न र 
आवश्कताहरूको पालना गन्क भन्नुहोला।

्द्द तपाईं एउटा उच्च िोखखम भएको स्लमा काम गनु्कहुनछ 
(ि्सतै एक वृद्ध हेरचाह गृह, सैन्  स्ल, आवासी् अशतिता गृह 
वा द्दवा का््कक्म, बोरडंग ्सकूल, बोरडंग हाउस, घरकवकहनहरुको 
आश्र्स्ल, झ्ालखाना, आवास सकहतको दुग्कम औद्योकगक 
स्ल, आप्वासी काम्दारहरूको आवास, दुग्कम  समु्दा्, 
कसाईको स्ल), तपाईंले व्यवस्ापन लाई सूक्चत गनु्क प्द्कछ, वा 
NSW Health का सम्पक्क  पत्ा लगाउने समुहलाई त्सो गन्क 
मद्दत गन्क भन्नुहोस्। तपाईंका सहकममीहरूले परीक्षण गनु्कपनने हुन 
सक्दछ र उनीहरूले नकारातमक पररणाम प्ापत नगरेसमम एकलो 
रहन आवश्क हुन सकछ।

मैले कसरी अलिवा(पृथगककरण) िनने?
• पृिकतीकरणको मतलब तपाईंले आफनो घर वा आवासमा 

रहनु पछ्क र अरुबाट पूण्क रूपमा अलग हुनु पछ्क। तपाईं 
आफनो घर वा आवास क्चककतसा हेरचाहको लाकग 
(COVID-19 परीक्षण सकहत), वा आपतकालमा बाहेक 
छोड्न सकनुहुन्न । तपाईंले अन्  माकनसहरूलाई  उनीहरू 
प्ा्ः त्ही पररसरमा नै ब्सने गरेको अवस्ामा, वा उनीहरू 
मेकडकल वा आपतकालीन उदे्दश्का लाकग प्वेश गरररहेको 
अवस्ामा बाहेक तपाईंलेअन्  व्यक्तिहरूलाई तपाईंको घर 
वा आवासमा आउने अनुमकत द्दन सकनुहुन्न।

• पृिकतीकरण घरनै ब्सने कन्दनेशन (लकडाउन) भन्दा फरक 
छ। िब तपाईं पृिकतीकरण ग्ददै हुनुहुनछ, तपाईंलाई घरबाट 
बाकहरका व्या्ाम, ककनमेल, काम वा क्शक्षाको लाकग बाकहर 
िाने अनुमकत हुँ्ैदन।

तपाईले अकनवा््क रुपमा पृिक रहनु प्द्कछः

• तपाईं अलग (घर, होटल वा अन्  आवास) को ठाउँमा क्सिा 
िानुहोस्।

• COVID-19 परीक्षणको लाकग, ततकाल मेकडकल हेरचाह, 
वा आपतकालमा (चोटपटकबाट बचन वा घरेलु हहंसाबाट 
बचन सकहत) बाहेक, नछोड्नुहोस्। ्द्द तपाईं ्ी कुनै पकन 
कारणका लाकग घर छोड्नुहुनछ भने तपाईंले अनुहारको 
मा्सक लगाउनुप्द्कछ, अरू कसैबाट १.५ ममटर टाढा रहनु 
प्द्कछ, र क्सिा तपाईं िानलागनु भएको ठाउँको र त्हाँबाट 
क्सिै अलग बसेको स्लको ्ात्ा  गनु्क प्द्कछ।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
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• कनिी ्सवाममतवको कार वा पै्दल वा साईकलमा ्ात्ा 
गनु्कहोस्। ्द्द अन्  व्यक्तिहरू तपाईंसँग पृिकतीकरणमा छन् 
भने मात् तपाईंले उनीहरूसँग मात् ्ात्ा गन्क सकनुहुनेछ । 
तपाईंले साव्किकनक ्ाता्ात, ट्ाकसी वा सवारी-साझे्दारी 
गरेर चढ्ने सवारी सािनको प््ोग गनु्कहुँ्ैदन।

• COVID-19 खोप प्ापत गन्क अलगवाबाट नछोड्नुहोस्। ्द्द 
तपाईंले भेट्ने सम् क्लनुभएको छ भने, ्ो एकलवाम रहने 
सम् समापत नगरे सममकोलाकग पुनः िानकोलाकग सम् 
ब्दलन आवश्क प्द्कछ।

• तपाइकँो सम्पूण्क पृिकतीकरणको अवमिको लाकग तपाइकँो 
अलगवा स्लमा रहनुहोला। ्द्द तपाईंको छ भने, तपाईं 
आफनो कनिी बगैचा, बालकनी वा आँगनमा िान सकनुहुनछ।

• काम, ्सकूल, बाल हेरचाह वा साव्किकनक क्षेत्हरूमा िानु 
हुँ्ैदन।

• आगनतुकहरु ्सवीकानु्क हुँ्ैदन

• राम्ो ्सवच्छताको अभ्ास गनु्कहोस्:

• खोकती र हाँच्छ्ूँ ग्दा्क नाकमुख ढाकनुहोस्

• कममतमा २० सेकेन्डको लाकग साबुन र पानीले कन्ममत 
रुपमा आफना हातहरू िुनुहोस्। तपाईं  अलकोहोलमा 
आिाररत (alcohol – based) ह्ाणड ्स्ाकनटाइिर 
पकन प््ोग गन्क सकनुहुनेछ। आफनो हात िुनुहोस्:

• अन्  माकनसहरु िान सकने ठाउँमा िानु भन्दा पकहले

• अन्  व्यक्ति द्ारा प््ोग गररएका चीिहरूलाई छुनु 
भन्दा पकहले

• बािरूम प््ोग गरेपक्छ

• खोकेपक्छ वा हाँच्छ्ूँ गरेपक्छ

• पञ्ा र मा्सकहरू लगाउनु अमघ, र खोलेपक्छ।

• तपाईंले प्ा्ः छुने सबै सतहहरू (काउनटर, ट्ाबलेटहरू, 
ढोकाकोनबस, बािरूमका सामानहरु, शौचाल्, फोन, 
ककबोड्क, ट्ाबलेट, र बेडसाइड टेबल) द्दनमा कममतमा 
एक पटक कडस्ोिेबल पञ्ा लगाएर सफा गनु्कहोस् । 
सफाई गरेपक्छ घरमा प््ोग गन्क ममलने कतीटाणुनाशक वा 
पातलो तरल बलीच ममश्रण लगाउनुहोस्।

• तपाईंको पररवार र सािीहरूलाई तपाईंको लाकग ककराना 
सामान तिा औषमिहरू ल्ाईद्दन भन्नुहोस् वा अनलाईन 
वा फोन माफ्क त अड्कर गनु्कहोस्। ्ी व्यक्तिहरूका तपाईंको 
लाकग सामानहरू क्लएर आउँ्दा  तपाईं कुनै पकन प्कारले 
उनीहरूको नजिक आउनुहुन्न भन्ने सुकनश्चित गनु्कहोस्। ्द्द 
तपाईंलाई अझै पकन खाना र आवश्क आपूरतंहरू प्ापत गन्क 
मद्दतको आवश्कता छ भने, साव्किकनक ्सवास्् इकाईलाई 
1300 066 055 मा फोन गनु्कहोस्।

्यदि मलाई म एक नजिकको सम्पक्क  हो 
भगनएको र र म घरबाट टाढा र् भने के िनने?
्द्द तपाईं घरबाट टाढा हुनुहुनछ िब तपाईंलाई कनकटतम 
सम्पक्क  भएको भकन्ो भने, तपाईंले तुरूनत िाँच गनु्कपननेछ, 
आफनो आवासमा फक्क नुपननेछ र पृिक ब्सनुपननेछ।

तपाईंले आफनो वत्कमान आवास स्लमा  आफनो १४-द्दनको 
पृिकतीकरण  अवमि कबताउने कनण्क् गन्क सकनुहुनछ। िबसमम 
तपाईं सुरश्क्षत रूपमा अन्  व्यक्तिबाट अलग रहन सकनुहुनछ, ्ो 
होटल, मोटल वा अन्  प्कारका आवास हुन सक्दछ।

्द्द तपाईं हाल अस्ा्ी आवासमा बक्सरहनु भएको छ िुन 
तपाईंको अलगाव अवमि समापत हुनु अमघ समापत हुनछ, वा 
तपाईंलाई माक्लक वा व्यवस्ापकद्ारा तपाईंको आवास छोड्न 
आग्रह गररएको छ भने, NSW Health ले तपाईंलाई मद्दत 
ग्द्कछ। असािारण अवस्ाहरूमा, तपाईंलाई तपाईंको ्सवत: 
पृिकतीकरण अवमि पूरा गन्क तपाईंको सामान्  कनवास स्ानको 
लाकग ्ात्ा गन्क अनुमकत द्दइनेछ। मद्दतको लाकग कृप्ा  
1300 066 055 मा तपाइकँो स्ानी् साव्किकनक ्सवास्् 
एकाईलाई फोन गनु्कहोस्।

COVID-19 नजिकको सम्पक्क को लाकग सललाह आतम 
अलगवामारहनकोलाकग घर फक्क नको लाकग ्ात्ा छुट मागन ेमा 
िप िानकारी उपलब्ध छन्। 

म सँि बसने मागनसहरूबाट म कसरी पृथक 
बसन सकर्?
्द्द तपाइ ँअरूसँग एउटा घर साझा गनु्कहुनछ र तपाइकँो 
अलगाव अवमि घरमा कबताउने ्ोिना ग्ददै हुनुहुनछ भने, तपाइ ँ
तपाइकँो पररवारमा अरूबाट पूण्क रूपमा अलग हुनु पछ्क। ्सले 
कतनीहरूलाई कबरामी हुनबाट बचाउँ्दछ। तपाइलँे कनमन गन्क 
आवश्क हुनेछ:

• सिैं अरूबाट अलग रहनुहोस्

• एउटा फरक कोठामा ब्सनुहोला र सुतनुहोला

• ्द्द उपलब्ध छ भने एउटा छुटै् बािरूम प््ोग गनु्कहोस् 
(अन् िा तपाईंले बािरूम सफा गनु्कपछ्क, कतीटाणुनाशकले 
िाराका ह्ाणडलहरू सकहत, बटनहरू र कुनै पकन अन्  
चीिहरू तपाईंले हरेक पटक प््ोग गरेपक्छ सफा राखनु 
प्द्कछ)

• भाँडा, कप, तौक्ल्ा, ओछ्ान, वा अन्  सामानहरू सकहत 
घरा्सी सामानहरू साझा नगनु्कहोस्। ्ी सामानहरू प््ोग 
गररसकेपक्छ तपाईंले कतनीहरूलाई साबुन र पानीले राम्री 
िुनु पछ्क वा कडश वाशर / वाक्सङ्ग मेक्सन प््ोग गनु्क पछ्क।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
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• सकेसमम साझा / सामुकहक क्षेत्बाट टाढा रहनुहोस्। ्द्द 
्सो गन्क संभव छैन भने,  तपाईंले ती क्षेत्हरू (ि्सतै ककचन, 
हलवे)  प््ोग गनु्क प्दा्क तपाईंले मा्सक लगाउनुभएको कनश्चित 
गनु्कहोस्।

्द्द तपाईं आफनो घरका अन्  स्द्स्हरुबाट पूण्क रूपमा पृिक 
रहन सकनेबारे कनश्चित हुनुहुन्न भने, कृप्ा तपाईंको साव्किकनक 
िन ्सवास्् इकाईलाई फोन गनु्कहोस् उनीहरुले तपाईंको 
पृिकतीकरणको अवमिभरर तपाईं ब्सनसकने अकको ठाउँ खोजन 
मद्दत गननेछन् । कृप्ा 1300 066 055 मा फोन गनु्कहोस्।

्द्द तपाईं अरूसँग ब्सनुहुनछ िसबाट तपाईं  अलग रहन 
सकनुहुन्न (उ्दाहरणका लाकग ्द्द उनीहरू तपाईंको बच्चा 
वा हेरचाहकता्क हुन र वैककलपक व्यवस्ा गन्क सहकं्ैदन) भने, 
उनीहरूले तपाईंसँग तपाईंको सम्पूण्क कवारेजनटन सम्ावमि 
(तपाईंको COVID-19 सम्पक्क  भएको १४ द्दन पक्छ) को लाकग  
अलगगै रहन आवश्क हुनेछ, र िप परीक्षण पूरा गनु्कपननेछ।

्द्द तपाईंमा COVID-19 ्ेदखख्ो, र अकको व्यक्ति / हरु सँग 
पृिकतीकरणमा भएको छ भने, त्ो व्यक्ति एक कनकटतम सम्पक्क  
हुनेछ र तपाईं उनीहरुबाट छुदट्नु भएपक्छ उनीहरू अकको १४ 
द्दनको लाकग, वा ्द्द तपाईं उनीहरूबाट छुटै् ब्सन सकनुभएन 
भने त्ोभन्दा बढी अवमिकालाकग,  पृिकतीकरणमा ब्सनु पननेछ।

्द्द तपाईंको बच्चामा ्सको लक्षणहरू ्ेदखखएको छ वा 
उसले अलग रहन आवश्क छ भने, कृप्ा अश्भभावक र 
हेरचाहकता्कहरूको सललाहमा हेनु्कहोला।

्यदि मलाई COVID-19 लक्षणहरू िेखि्यो वा 
मैले असवस्थ महस्स िरें भने के हुनर?
्द्द तपाईंमा लक्षणहरू ्ेदखख्ो भने तपाईंले तुरूनत परीक्षण 
गनु्कपननेछ। तपाईंले साव्किकनक ्ाता्ात, ट्ाकसी वा सवारी-
साझे्दारी बाट ्ात्ा गनु्क हुँ्ैदन। पुरै सम् तपाईंको नाक र 
मुख ढाकने एउटा अनुहारको मा्सक लगाउनुपछ्क, र तपाईं 
COVID-19 भएको व्यक्तिको नजिकको सम्पक्क  हुनुहुनछ भनेर 
कम्कचारीलाई तुरूनत बताउनुहोस्।

तपाईंले साविानीका लाकग हेनु्क पनने लक्षणहरू:

• जवरो वा जवरोको इकतहास (रातको पसीना, क्चसो)

• खोकती लागनु

• नाक बाट पानी बगनु

• सास फुलनु (सास फेन्क गाह्ो)

• घाँटी दुखेको

• गन्ध सुंङ्गने शतितीमा ह्ास आउनु

• ्सवा्द  गुमाउनु

• मांसपेशी दुखनु

COVID-19 का अन्  लक्षणहरूमा नाक िेरै अवरुद्ध  हुने(बन्द 
हुने), िकान, िोड़नीमा दुखाइ, टाउको दुखने, पखाला, ररंगटा 
/ बानता, भोक नलागने, छाती दुखने र कनिेककटवाइदटस पकन 
पन्कसकछ।

्द्द तपाईं गम्भीर रूपमा अ्सवस् हुनुभ्ो र ्ो एउटा 
क्चककतसकती् आपतकाक्लन कस्कत हो भने, तपाईंले कतनवटा 
शून्  (000) मा फोन गनु्कपननेछ। एमबुलेनस कम्कचारीलाई तपाईं 
COVID-19 भएको कसैको नजिकको सम्पक्क मा हुनुहुनछ भनेर 
बताउनुहोस्।

म कसरी पृथकीकरणको सामना िन्क सकर्?
• क्चनता कम गन्कको लाकग COVID-19 को बारेमा पररवारका 

अन्  स्द्स्हरूसँग कुरा गनु्कहोस्। तपाईं ले ्हाँ सही र 
अद्यावमिक िानकारी पाउन सकनुहुनछ COVID-19 - प्ा्: 
सोमिने प्श्नहरू।

• कक्लला बालबाक्लका आश्वसत पानु्कहोस्।

• सकेसमम सामान्  ्ैदकनक ताक्लका राखनुहोस्।

• पररवार, स्द्स्हरू र सािीहरूसँग फोन, ईमेल वा 
सामाजिक सञ्ाल माफ्क त सम्पक्क मा रहनुहोस्।

• घरमा कन्ममत व्या्ाम गनु्कहोस्। कवकलपहरुमा व्या्ाम 
डीभीडी, नाच, भुइमँा व्या्ाम, ्ोग, घर पछाकडको वररपरर 
हहंड्ने वा घरमै भएको व्या्ाम उपकरणहरू प््ोगगन्क 
सक्दछ, ि्सतै ्द्द तपाईंसँग छ भने एक कस्र साइकल। 
व्या्ाम तनाव र उ्दासीनताको लाकग एक प्माश्णत उपचार 
हो।

• ्द्द सम्भव भएमा तपाईको रोिगार्दातासँग घरबाट काम 
गन्क व्यवस्ा गनु्कहोस्।

• कवगतका कदठन पररकस्कतहरूको सामना कसरी गनु्कभ्ो 
भनेर सोचनुहोस् र आफैं लाई आश्व्सत पानु्कहोस् कक तपाईं 
्स पररकस्कतको पकन सामना गनु्कहुनछ। ्ा्द गनु्कहोस् कक 
पृिकतीकरण स्दाको लाकग रह्ैदन।

मैले कगहले पृथकीकरण रोड्न सकर्?
तपाईंले तोककएबमोजिम पृिकतीकरणको अवमि पूरा 
गररसकेपक्छ, तपाईंको अननतम परीक्षणबाट नकारातमक नतीिा 
प्ापत गरेपक्छ, तपाईंमा कुनै लक्षण नभएपक्छ र तपाईंलाई 
आचिकाररक सम्पक्क  पत्ा लिाउनेहरुबाट पृथकीकरण 
रोड्न भगनएपचर तपाईंले आतम-पृिकतीकरण छोड्न 
सकनुहुनेछ।

्द्द तपाईं  पृिकतीकरण छोड्न सककनछ कक सहकं्ैदन भन्ने बारे 
अकनश्चित हुनुहुनछ भने, तपाईंको स्ानी् साव्किकनक ्सवास्् 
इकाईलाई 1300 066 055 मा फोन गनु्कहोस्।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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्यदि मैले पृथक गन्यमहरू अन्सरण िररन भने 
के हुनर?
कन्महरू पालना नगना्कले पररवार, सािीहरू र समु्दा्लाई 
गम्भीर रोगको िोखखममा पाछ्क। ्ी कन्महरूको पालना नगनु्क 
पकन एक ्दणडनी् अपराि हो र भारी सिा् आकष्कत सक्दछ। 
व्यक्तिहरूको लाकग, अमिकतम िररवाना ११,००० डलर, ६ 
मकहना िेल, वा ्ो अपराि िारी रहुञ्ेल प्कतद्दन ५,५०० डलर 
िप िररवाना सकहत दुवै हुनु सकछ।

म पृथकीकरण रोडे पचर के हुनर?
तपाईं साव्किकनक ्सवास्् सललाह बमोजिम ्ैदकनक 
गकतकवमिहरूमा फक्क न सकनुहुनछ।

सबै संक्ामक रोगहरूको प्सार कम गन्क तपाईंले राम्ो ्सवच्छता 
र शारीररक दूरी अभ्ास गन्क िारी राखनुप्द्कछ:

• तपाई संग नब्सने माकनसहरु संग माकनसहरूसँग १.५ ममटर 
टाढा ब्सनुहोस् 

• प्ा्: २० सेकेन्डका लाकग आफना हातहरू साबुन र पानीले 
िुनुहोस्, वा रकसीमा आिाररत ह्ाणड सेकनटाइटर प््ोग 
गनु्कहोस्

• आफनो अनुहार, कवशेष गरी आफनो आँखा र मुखमा छुन 
बाट िोकगनुहोस्

• खोक्दा वा हाँचछ्ूँ ग्दा्क मुख र नाकलाई दटशू वा कुकहनो 
्दोबारेर छोप्ुहोस्।

• ्द्द तपाईमा लक्षण ्ेदखापरेमा पररक्षण गररनुहोला 
र नकारातमक नकतिा नआउञ्ेल सममकोलाकग 
पृिक(अलगवा) रहनुहोला।

• तलको वेबसाइट माफ्क त NSW सरकारको COVID-19 
कन्महरूको  बारे आफूलाई अद्यावमिक राखनुहोस्: 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

थप िानकारी र सह्योि

व्यचति र पररवारका लागि आरथथिक सह्योि
्द्द तपाईं COVID-19 बाट प्भाकवत हुनुहुनछ र कवत्ी् 
कदठनाई अनुभव गरररहनु भएको छ भने, उपलब्ध कवत्ी् 
समि्कनका बारे िाहा पाउन NSW सरकारी वेबसाइट मा 
िानुहोस्।

घरमा पृथकीकरणमा भएको बेला थप िानकारी र 
सह्योि िागहएमा:
• Lifeline Australia: 13 11 14  

२४/७ आपतकाक्लन सह्ोग सेवा (crisis support 
service) िसले सम्स्ाहरूको समािान गन्क वा सुरश्क्षत 
रहन कदठनाई भोकगरहेका माकनसहरूलाई कुनै पकन सम्मा 
छोटो अवमिको लाकग समि्कन प््दान ग्द्कछ।

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing 
Support Service: 1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800  
५ ्ेदखख २५ वष्क उमेरका ्ुवाहरूका लाकग एउटा कन:शुलक, 
व्यक्तिगत र गोपनी् २४/७ फोन र अनलाइन परामश्क सेवा।

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  
NSW मा मानक्सक ्सवास्् सम्स्ा टेक्लफोन सेवा।

• National Coronavirus Health Information 
line: 1800 020 080

• NSW Health - COVID-19 (Coronavirus) मा 
हेनु्कहोस्।

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

