समदु ायलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगाउँ दै (COVID-19)
जसरी हामी COVIDSafe को जीवनतर्फ जाँदैछौं, यो महत्त्वपूर्फ छ कक यकद तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाई घरमै बस्नु पदफछ। यकद तपाइँसँग किसो वा
रुघाको जस्तो लक्षर्हरू छन् भने तपाईलें COVID-19 को परीक्षर्को बारे मा किककत्सक संग सल्लाह कलनुपनेछ। हल्का लक्षर् भएका व्यकिहरूले
अझै पकन भाइरस र्ै लाउन सक्छन्।.
COVID-19 को लाकग परीक्षर् गदै
परीक्षर्ले यकद कबरामीहरूलाई COVID-19 छ र स्वास््य अकिकारीहरूलाई भाइरसको र्ै लावट पछ्याउन मद्दत गदफछ भनेर पकहिान गदफछ।
प्रारकभभक कनदानको मतलब तपाई भाइरसलाई तपाईका साथी वा पररवारमा र्ै लाउनबाट जोकगन कदम िाल्न सक्नहु ुन्छ। यकद तपाईलाई
ं ज्वरो, खोकी,
घाँटी दख्ु ने वा सास र्े नफ ककिनाई छ भने, तपाईलें पररक्षकर्त हुन महत्त्वपूर्फ।
यकद तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ र:
• तपाई ंभखफरै कवदेशबाट अष्ट्रेकलया र्कफ नुभएको हुनुहुन्छ। सबै यात्रुहरू अष्ट्रेकलया आइपुगेको १४ कदनसभम अलग्गै रहनेछ;
• तपाइँ कसैसँग गत १४ कदनमा COVID-19 कनदान भएको व्यिी संग घकनष्ठ सभपकफ मा हुनुहुन्छ;
• तपाई ंएक स्वास््य सेवा, वृद्ध हेरिाह वा आवासीय हेरिाह कायफकताफ वा प्रत्यक्ष कबरामी सभपकफ को साथ कामगने कमफिारी सदस्य हुनुहुन्छ।
म कहाँ पररक्षकर्त हुन सक्छु?
तपाई ंएक परीक्षर् व्यवस्था गनफ आफ्नो किककत्सकलाई सभपकफ गनफ सक्नुहुन्छ वा तपाई ंश्वसप्रश्वास कक्लकनकमा उपकस्थत हुन सक्नुहुन्छ। यकद तपाई ं
आफ्नो डाक्टर भेट्न जानुहुन्छ भने, पकहले कक्लकनकलाई सभपकफ गनुफ र कतनीहरूलाई तपाईको
ं लक्षर्हरू बताउन महत्त्वपूर्फ हुन्छ। यसले कतनीहरूलाई
तपाईको
ं आगमनको लाकग तयारी गनफ र कक्लकनकमा अन्य व्यकिहरूको रक्षा गनफ मद्दत गदफछ।
श्वासप्रश्वासका कक्लकनकहरू देशभररका स्वास््य के न्रहरू हुन् जसलाई तीव्र श्वासप्रश्वास संक्रमर्का लक्षर्हरू भएका व्यकिहरूको परीक्षर्मा के कन्रत
गरे काछन्। तपाईको नकजक श्वासप्रश्वासको कक्लकनक पत्ता लगाउन www.health.gov.au/covid19-clinics. मा जानुहोस्। तपाईको
ं राज्य वा
इलाकामा थप कक्लकनकहरू हुन सक्छन् जहाँ तपाई ंपरीक्षर् गनफ सक्नुहुनेछ। तपाई ंकतनीहरूलाई आफ्नो राज्य वा क्षेत्र स्वास््य वेबसाइटहरू मार्फ त र्े ला
पानफ सक्नुहुन्छ।
यकद तपाइँ भाइरसको लाकग जाँि गनुफभएको छ भने, तपाइँ घरमा बस्नु पछफ र अन्य व्यकिहरूसँगको सभपकफ बाट टाढै रहनु पछफ । तपाइँको पररक्षर् पररर्ाम
कर्ताफ आउन एक वा दईु कदन लाग्न सक्दछ।
यकद तपाईसँं ग गभभीर लक्षर्हरू छन् जस्तै सास र्े नफ ककिनाइ छ भने, तपाईलें तुरुन्त मेकडकल ध्यानाकर्फर्को लाकग ०००० मा र्ोन गनुफपदफछ।
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र्ै लनबाट रोक्न मद्दत गनफहु ोस्
हाम्रो समदु ायहरूको रक्षा गनफ, सबैले शारीररक दरू ी र राम्रो स्वच्छता अभ्यास गनफ जारी राख्नु पछफ । कनकित गनुफहोस् कक तपाई ंअन्य व्यकिहरूदेकख १.५
कमटर टाढामा बस्नुहनु ेछ र यकद तपाई ंअस्वस्थ हुनुहुन्छ भने घरमा नै बस्नुहोस्। तपाईको
ं हात साबुन र पानीले िनु ुहोस् र खोक्ने वा ह्याच्युँ तपाईको
ं
पखरु ामा गनुफहोस्। COVID-19 को र्ै लावट रोक्ने मद्दतको लाकग हामी सबैले के कह गनफ सक्छौं।
COVIDSafe याप्स डाउनलोड गनफहु ोस्
यकद तपाई ंपकहल्यै नै गनुफ भएको छै न भने, COVIDSafe याप्स डाउनलोड गनुफहोस् तपाईको
ं पररवार, कमत्रहरू र समदु ायलाई बिाउन मद्दत गनफको
लाकग। याप्सले कोरोनाभाइरसको साथ कसैसँग सभपकफ मा रहेका माकनसहरुलाई सूकित गनफ सावफजकनक स्वास््य अकिकारीहरुलाई सहयोग गदफछ।.
COVID-19 को बारे मा थप जानकारी
आकिकाररक स्रोतहरूको माध्यमबाट सूकित रहनु महत्त्वपूर्फ छ। www.australia.gov.au मा जानुहोस्, १८०० ०२० ०८० मा कोरोनाभाइरस
हेल्पलाइन वा १३१ ४५० मा अनुवाद र उल्थाउने सेवा(translating and interpreting service) लाई र्ोन गनुफहोस्।

Editorial 6 - COVID testing - 17062020 - Nepali

