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COVID-19 (कोिोिाभाइिस) संििोध ि सवयं - अिि 
फवद्रेशबाट िकके का परिवाि ि साथीहरूिाई पफहिो १४ 
ददिको िाफि होट्रेिमा बसिनु आवशयक छ
सम्पूर्ण समुदायलाई सुरक्षित राख्न, तपाईंको पररवार र ववदेशबाट 
अष्टेललया आएका साथीहरू १४ दद्नको लावि अलि राख्नु पर्ण। 
अधिकांश व्यलतिहरूको लावि यो NSW सरकार द्ारा आयोजित 
होटेलमा रह्नु हु्नेर।

यो ववदेशबाट फकके का सबैलाई लािपू हुनर, यद्दपी उ्नीहरू हालसालै राम्ो 
महसुस िरेतापव्न। यो वक्नभ्ने वत्नीहरू COVID-19 भएको कसै 
संिको संपक्ण मा आएको हु्न सकर। यदद वत्नीहरूको वफता्णको १४ दद्न 
क्भत्र कु्नै लषिर देखा परे्न भ्ने, उव्नहरु संक्रमक्रत हु्ने  सम्ाव्ना िेरै 
कम हुनर।

यो समुदाय क्भत्र COVID-19 को प्रसार लाई कम ि्न्ण को लािी हो र 
पाल्ना ि्न्ण ्नचाह्नेहरुलाई ठपूलो सिाय लािु हुनर।

तपाइकँा वप्रयि्नहरूलाई राम्ा ताललम प्रापत कम्णचारीहरूले हेरचाह 
ि्नकेर्न् िसले १४-दद्नको अवधिलाई सकेसमम सहि ब्नाउ्नेर्न्। 
वत्नीहरूलाई सुरक्षित राखखनर्न् र खा्नवप्न र मेविकल हेरचाह प्रदा्न 
िरर्नेर।

होटिमा बसिबाट छनु ट पाउि्रे व्यलतिहरू, १४ ददिको 
िाफि घिमा एकि हुिनु आवशयक छ
ववदेशबाट फकके का साथी र पररवारले मेविकल वा करुराका आिारमा 
होटेलमा रह्न रुट पाउ्न सकदर्न्। यी अ्नुरोिहरू माधमला माधमलाको 
आिारमा ववचार िररनर।

होटलमा बस्नबाट रुट पाउ्ने व्यलतिहरूले १४ दद्नको लावि आफ्नै घरमा 
अलगिै बस्नुपद्णर।

यो एकल रह्नु सबैलाई लािपू हुनर, यद्दपी उ्नीहरूलाई सञचो महसुस 
िरेताप्नी। वत्नीहरू घरमा बस्नु पर्ण।

वतव्नहरु एकलै रहँदा तपाईं आफ्नो पररवार र साथीहरूलाई भेट््न िा्नु 
हुँदै्न।

यद्यवप तपाईं शारीररक सम्क्ण मा ्नभई अनय तररकामा समथ्ण्न प्रदा्न ि्न्ण 
सक्नुहुनर (उदाहररका लावि खा्ना रोि््ने, फो्नमा वा अ्नलाइ्नमा कुरा 
ि्नके)।

१४ ददि अवलधको पछाफि चाह्रे कवाि्रेनटाइि वा सवयं-
अििावबाट होस्, तयसपलछ रपाईंको परिवाि ि 
साथीहरू सनुिक्षिर छि्
१४-दद्न सवयं-एकलो रहेपलर, तपाईं आफ्नो वप्रयि्नहरूलाई भेट््न सषिम 
हु्नुहुनर तर तपाईंले शारीररक दूरी र भेट््न आउ्नेहरूको संखया सीधमतको 
लावि हालको NSW व्नयमहरू पाल्ना ि्ननै पद्णर।

पररवार र साथीहरूसँि शारीररक सम्क्ण  ्नहु्नु यो अ्नौंठो हु्न सकर - 
खास िरी यदद वत्नीहरू केवह समयका लावि टाढा हु्नु भएको भए।

िहाँसमम COVID-19 बाट सुरक्षित राख्नको लावि तपाईंले:

• शारीररक दूरीको अभयास ि्नु्णहोस्; १.५ धमटर टाढा राख्नुहोस्

• कसैलाई अंङ्ालो, चुमब्न ्नि्नु्णहोस्, वा हात ्नधमलाउ्नुहोला

• कममतमा २० सेकेन्डको लावि साबु्नले आफ्ना हातहरू व्नयधमत 
िु्नुहोस्

• यदद तपाईं आफ्नो हात िुउ्न सक्नुहुन्न भ्ने एक ह्ाणि सयाव्नटाईिर 
प्रयोि ि्नु्णहोस्

• आफ्नो मुख, आँखा वा ्नाक ्नरु्नुहोस्।

यदद तपाईंलाई लषिरहरू  भएमा COVID-19 का लावि िाँच 
िराई्नुहोला।

यदद तपाईं असवस्थ महसुस िदनै हु्नुहुनर भ्ने भेटघाट ्नि्नु्णहोस् ।

िो कोही श्ासप्रश्ासका लषिरहरू (िसतै खोकी, दुखाइ / घाँटी 
लचलाउ्ने, ्नाकबाट पा्नी बग्ने िरेको वा सास फे्न्ण कदठ्नाई हु्न सक्ने) वा 
वब्ना कारर जवरोको आएमा कोरो्नाभाइरसको लावि िाँच्नु पर्ण।

तपाईको जि पी (GP) लाई फो्न ि्नु्णहोला वा साव्णिव्नक COVID-19 
ककलव्नकमा िा्नुहोलाः
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-
yourself-and-others/clinics  

NSW सवास्य ककलव्नकहरूमा मेविकेयरको आवशयक रै्न। 

थप जािकािीको िाफि िाफष्टय कोिोिाभाइिस सवास्य 
सूचिा िाइि (National Coronavirus Health 
Information Line) को 1800 020 080 मा िोि 
ििनुताहोस्।
व्न: शुलक टेललफो्न दोभाषेलाई फो्न TIS ्नेश्नलको 131 450 मा फो्न 
िरेर, तपाईंलाई चावहएको भाषा भन्नुहोस्। 

दोभाषेलाई तपाइलँाई कोरो्नाभाइरस सवास्य सपूच्ना 
लाइ्न (Coronavirus Health Information 
line) मा िोि््न भन्नुहोस्।
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