जानकारी पत्र
हरमै हेरचाह गर्ुन ठिकै हो
तपाईको
ं स्वास््य अष्ट्रेठियािी सरकारको प्राथठमकता हो। यसमा तपाइँिाई कोरोर्ाभाइरस(COVID-19)बाट बचाउँर्े कनरा
सि
ं ग्र् छर्।्
तपाईको घरमा आउर्े वृद्ध हेरचाहकमीिे तपाईिाई सरन ठित रहेेको सठन र्ठित गर्ु सबै आवश्यक उपायहरू ठिइरहेका हुन्छर््।
यसमा सरन िा उपकरणहरू कठहिे प्रयोग गर्े भन्र्े बारे अष्ट्रेठियाकेो प्रमख
न ठचठकत्सा अठिकारीबाट ठिईएको सल्िाहहरू
संिग्र् छर््।
यठि तपाईको ईिाकामा आवश्यक परे मा स्क, पञ्जा, गाउर् र आँखाको चश्मा िगाएतका व्यठिगत सरं िणका उपकरणहरु
तपाईको वृद्ध हेरचाह कामिारहरुिे िगाउर्न पिुछ।
व्यठिगत सरन िात्मक उपकरणहरू तपाइँको वृद्ध हेरचाहकमीिे िगाउर्न पिुछ, यठि:
• तपाईिाई COVID-19 भएको ठर्िय गररएको छ
• तपाइँिाई COVID-19 भएको शक
ं ाछ
• तपाई ंCOVID-19 को ििणहरू िेखाऊँ िै हुर्हन ुन्छ
COVID-19 को ििणहरू िेखक
े ा कनर्ै पठर् वृद्ध हेरचाह कायुकताुिे काम गर्ुेे अर्मन ठत छै र् - र ठर्ठित हुर्को िाठग, ििण
भएका कामिारहरूको परीिण भइरहेको छ।
वृद्ध हेरचाहकमीहरूिे तपाईिाई
ं र आफैं िाई COVID-19 बाट बचाउर्को िाठग उत्तम ठचठकत्सा सल्िाह अर्नसरण गरररहेका
हुन्छर्।्

थप सुझाव
COVID-19 को बारेमा थप ज्ञार्को िाठग कृ पया राठष्ट्रय कोरोर्ाभाईरस मद्दत िाईर्(National Coronavirus Helpline) को
१८०० ०२० ०८० मा फोर् गर्हनु ोिा वा health.gov.au मा जार्नहोिा।
समथुर् सेवाको बारे मा थप जार्कारीको िाठग, My Aged Care को १८०० २०० ४२२ मा
फोर् गर्हुन ोिा।
यठि तपाई संग हेरचाह सेवा वा हेरचाहकको बारेमा सरोकार भएमा, कृ पया तपाईको बृद्ध हेरचाह
सेवा(aged care service) प्रबन्िकिाई सम्पकु गर्नुहोिा।

It's OK to have home care - 07082020 - Nepali

तपाई आफै िाई कोरोर्ाभाईरसबाट बचाउर्े
राम्रो स्वच्छता र अन्य व्यठिहरूसँग कनराकार्ी गिाु ख्याि राख्र्न
तपाईको
ं र तपाईको
ं पररवारको िाठग कोरोर्ाभाइरस ठवरुद्धको उत्तम
सरन िा हो। यसमा ठर्म्र्कनराहरु समावेश गिुछ:
• तपाई ंखोक्िा र हाच्छयँन गिाु तपाईको
ं कनठहर्ो वा
ठटश्यक
न ो(र्रम कागज) िे ढाके र गर्े
• प्रयोग गररएको ठटश्यक
न ो(र्रम कागज) हरू तनरुन्तै फोहोर
ठबर्मा फ्याल्र्हन ोस् र आफ्र्ो हातहरू िर्न हन ोस्
• खार्ा खार्न भन्िा पठहिे र शौचाियमा जाँिा िगाएत, र जब
तपाई ंपसि वा अन्य स्थार्हरूमा जार्नहुन्छ साबर्न र पार्ीिे हात िर्न न
• रक्सीमा आिाररत हात सेठर्टाइटरहरू प्रयोग गरर्े (६०% रक्सी), जहाँ उपिब्ि छर््
• सफाई र बारम्बार प्रयोग गररएको सतहहरू र वस्तहन रूको कीटाणन शोिर् गर्े
• घरमा बस्र्हन ोस् र अरूसँग शारीररक सम्पकु बाट जोठगर्हन ोस,् जब तपाईिाई
ं सहयोग वा हेरचाह आवश्यक पर्े बाहेक
• अर्ावश्यक यात्रा गर्ुबाट परै रहर्नहोिा
• रसायर्शास्त्री(के ठमष्ट)िाई आफ्र्ो औषठि घरमै पर्न याउर्े बारे ठवचार गर्नुहोस्
• तपाईको
ं ठकरार्ा सामार् र तपाईको
ं घरमा आवश्यक चीजहरू ढनवार्ी गर्ु ठवचार गर्हनु ोस्
• जहाँ संम्भव छ, सक्र्नहन्ु छ, अन्य व्यिीहरुबाट १.५ ठमटर– २ हात िामो - पर रहर्े

तपाईको आफ्र्ो स्वास््यको हेवठबचार गर्ुहन ोिा
तपाईिें आफ्र्ो ठर्यठमत घर स्याहार र स्वास््य सेवा अठर्वायु रुपमा राख्र्न पछु । यो कोरोर्ाभाइरसबाट आफूिाई जोगाउर्े जठत्तकै
महत्त्वपणू ु छ।.
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यठि तपाई आफ्र्ो स्वास््य अवस्थाको बारेमा ठचठन्तत हुर्हन ुन्छ भर्े, तपाईको डाक्टरसँग ठर्यठमत सम्पकु राख्र्नहोस् र ठतर्ीहरुिाई
फोर् गर्हनु ोस।् ठतर्ीहरू फोर्मा वा टेठि-कन्फरेन्सको माध्यमबाट हेरचाह प्रिार् गर्ु सिम हुर्ेछर््, र अर्हन ार आमन्न र्े सामन्न र्े
हेरचाह सेवा अझै पठर् उपिब्ि छ।
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