तथ्य पृष्ठ :
COVID-19 को बारे मा तपाइँ लाई के जान्नु आवश्यक छ
१७/०९/२०२०

COVID-19 के हो?
कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठू लो पररवार हो जसले श्वासप्रश्वासको संक्रमण ननम्त्याउँ छ। यसमा सामान्य
निसो देनि अ्यानिक गम्तभीर रोगहरू सम्तम पनन सक्छ।
COVID-19 एउटा नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस को रोग हो। यो पनहलो पटक निसेम्तबर २०१९ मा िीनको
वुहान शहरमा ररपोटन गररएको नियो।

COVID-19 को लक्षणहरु
COVID-19 को लक्षणहरु हल्का नबरामीदेनि नलएर गम्तभीर ननमोननया सम्तम पनन हुन सक्छ।
के नह माननसहरुलाई नछटो र सनजलो संग ननको हुन्छन्, र कोनह भने िेरै नै िाँिो नबरामी हुन सक्छन्।
COVID-19 को लक्षणहरूमा ननम्न समावेश गदनछ:
•

ज्वरो

•

श्वासप्रस्वासको लक्षण

•

िोकी

•

घाँटी दुख्ने

•

सास फे नन करठन

अन्य लक्षणहरुमा नाकबाट पानन बग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेनश वा जोड़नीहरु दुख्ने ररंङ्गटा, पिाला, बान्ता, गन्ि को
भावनामा कमी, स्वाद बदनलएको भावना, भोक कम लाग्ने र िकान संलग्न हुन सक्छ।
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यो कसरी फै नलन्छ
COVID-19 एक व्यनि देनि अको व्यनिमा फै नलन्छ:
•

एउटा संक्रनमत व्यनिसँग ननजकको सम्तपकन (नतनीहरूको लक्षणहरू देनिनु, भन्दा ४८ घण्टा अनघ पनन
समावेश हुन्छ)

•

संक्रनमत व्यनिको िोकी वा ह्याछ्ूँ को िोपा संगको सम्तपकन

•

वस्तुहरू वा सतहहरू (जस्तै ढोकाको नबहरु वा टेबुलहरू) जसमा संक्रनमत व्यनिको िुकको नछकान हुन्छ, र
तपाईंले मुि वा अनुहार छु नुहुन्छ।

COVID-19 एक नयाँ रोग भएको हुनाले, हाम्रो समुदायमा यसको प्रनतरोिा्मक क्षमता छैन। यसको मतलब यो
व्यापक र नछटो फै नलन सक्छ।

मैले COVID-19 को लानग कसरी जाँि गने?
जो कोही COVID-19 को लक्षण भएकाहरूले जाँि गररनु पछन। तपाईसँग हल्का लक्षणहरू भए पनन परीक्षण
गररनु मह्वपूणन छ।
यदद तपाईं COVID-19 भएको हुन सक्ने बारे निनन्तत हुनुहुन्छ भने तपाईंले ननम्तसँन कु रा गगनन सक्नुहुनेछ:
•

स्वास्थ्य िायरेक्ट लक्षण जाँिकतान (healthdirect symptom checker) को प्रयोग गरेर तपाइँ लक्षणहरू
जाँि गनुनहोस् वा १८०० ०२० ०८० मा सल्लाहको लानग रानिय कोरोनाभाइरस हेल्पलाइन(National
Coronavirus Helpline )लाई फोन गनुनहोस्। यदद तपाईं एउटा अंग्रजी नबोल्ने व्यिी हुनुहुन्छ भने, तपाईं
अनुवाद र व्याख्या सेवा (Translating and Interpreting Service)को उपयोग गरी१३१ ४५० मा गनन
सक्नुहुनेछ।

•

नन: शुल्क COVID-19 श्वासप्रश्वास नक्लननकमा जानुहोस् (परीक्षण नक्लननक)

•

तपाईंको िाक्टरलाई फोन गरेर सम्तपकन गनुनहोस् र उनीहरूले परीक्षणको व्यवस्िा गररददन सक्नेछन्, यसको
पैसा लाग्लेन सक्दछ

COVID-19 श्वसन नक्लननकहरू देशभरर नस्ित समर्पनत स्वास्थ्य के न्रहरू हुन्, जो श्वसन संक्रमणका लक्षणहरूको
साि मान्छेहरूको परीक्षणमा के नन्रत छन्।
2
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तपाईंको ननजकको COVID-19 श्वसन नक्लननक फे ला पानुनहोस्।

परीक्षणको पररणामहरूको लानग पिनदँ ै
नत परीक्षणका पररणामहरू दफतान आउन के नह ददन लाग्न सक्दछ। जब तपाईं आफ्नो परीक्षण नतीजाहरूको लानग
पिंदैहुनुहुन्छ भने तपाईंले सावनजननक स्वास्थ्य अनिकारीहरू र मेनिकल पेशेवारहरुको ननदेशनहरू पालना
गनुनपनेछ जसले तपाईंलाई पररक्षण गरेका निए।
यदद तपाइँ परीक्षनणत हुनुभयो दकनदक तपाइँमा लक्षणहरू देनिएका छन् ्यस बित तपाइँ नसिै घर जानुपदनछ र
्यहाँ गएर बस्नु पछन। तपाईको नकारा्मक परीक्षणको नतीजा नआएसम्तम वा तपाइँका लक्षणहरू नगइसके सम्तम
जुन लामो छ, ्यस बित सम्तम तपाइले यो गरररहनु पदनछ।
तपाईं क्वारेन्टाइनमा हुन सक्नुहुन्छ दकनदक तपाईं COVID-19 भएको व्यिीको सम्तपकन मा वा एक फके का यात्री
हुनुहुन्छ। यदद तपाईं कु नै पनन कारणको लानग जाँि गनुभ
न यो जब तपाईं क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ तपाईंले क्वारेन्टाइन
अवनि (१४ ददन) को अन््य नभएसम्तम तपाईंले क्वारेन्टाइनमा रहनु पछन। यदद तपाईसँग कु नै लक्षणहरू छैनन् र
तपाइँको पररक्षण नकारा्मक छ भने पनन तपाइँले यो गनै पदनछ ।
यदद तपाइँको परीक्षण पररणाम सकारा्मक छ भने तपाइँ तपाइँको घर, अस्पताल वा अन्य आवासमा तपाइँको
िाक्टर र सावनजननक स्वास्थ्य अनिकारी द्वारा ददईएको ननदेशन अनुसार अन्य व्यनि देनि टाढा अलग गनन
आवश्यक छ।
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COVID-19 लाई कसरी उपिार गररन्छ?
हाल कु नै िास उपिार वा स्वीकृ त िोप छैन जुन COVID-19 लाई ननको पाछन वा बिाउँ दछ। ्यहाँ के नह
उपिारहरू छन् जसले माननसहरूलाई गनम्तभर COVID-19 बाट पुन: सञ्चो हुन मद्दत पुर्याउँ छ। सम्तभानवत
िोपहरू र उपिारहरू नवकास गनन अिेनलया र नवश्वभरर अनुसन्िान भइरहेको छ।

COVID-19 बाट को अ्यन्तै बढी ितरामा छन्?
अिेनलयामा, भाइरसले समात्ने ितरामा पने व्यनिहरू यी हुन्:
•

यात्रुहरू जो हालसालै नवदेशमा आएका छन्

•

COVID-19 को ननदान भएको कसैसँग घननष्ठ सम्तपकन भएका व्यनिहरू

•

व्यनिहरू िुना र नहरासत सुनविाहरूमा छन्

•

व्यनिहरु समूनहक आवासीय ढाँिामा छन।

यदद ननम्न माननसहरु जसलाई भाइरसले समा्यो भने तीननहरुलाई अनिक, गम्तभीर नबरामीको जोनिमको
संम्तभावना हुन्छन् :
•

७० बर्न भन्दा मानिका माननसहरु

•

व्यनि जसको प्रनतरक्षा प्रणालीहरू के नह मेनिकल अवस्िा वा उपिारका कारण कमजोर भएका छन्

•

दीघनकालीन निदक्सा अवस्िाका साि भएका व्यनिहरू:
o मुटु रोग
o फोक्सो रोग
o मृगौलाले काम नगरेको
o मिुमेह
o गम्तभीर मोटोपन
o कलेजो रोग
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यो जोनिम बढाउन सक्ने पुरा निदक्सा अवस्िाको पूणन सूिी होइन। यदद तपाईंसँग कु नै निदक्सा अवस्िा छ भने
यो नसफाररश गररएको छ दक तपाईं आफ्नो उपिार गने िाक्टरसँग आफै लाई संरक्षण गनन के गनन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे
आफ्नो व्यनिगत जोनिमको बारेमा छलफल गनुनहोस्।
जनसंख्याको सापेक्षामा बाल-बानलका बीिमा हालसम्तम पुनि गररएको COVID-19 घटनाहरूको दर कम छ।
गभनवती मनहलाहरूमा जोनिमको बारेमा यस समयमा सीनमत प्रमाणहरू छन्।

COVID-19 बाट आफू लाई र अरूलाई कसरी बिाउने
सबैको COVID-19 को प्रसार रोक्नको लानग भूनमका िेल्ने छ। COVID-19 को प्रसार लाई दढला बनाउन र को
हुन् नतनीहरूलाई बिाउन ननम्न कायनहरू गनुन महत्त्वपूणन छ जो िेरै जोनिममा छन्।
•

अरूहरुबाट १.५ नमटर टाढाको दुरी राख्नुहोस्

•

शारीररक अनभवादनहरू जस्तै हातनमलाउने, अंकमाल र िुम्तबनहरूको बारेमा वास्ता नगनुनहोस्

•

यदद तपाईंलाई निसो वा रुघाको जस्तो लक्षण छ भने घरमा बस्नुहोस् र यदद तपाईंको लक्षणहरू हल्का छन्
भने पनन जाँच्नुहोस्

•

तपाईंको िोकी र ह्यछ्ूँ तपाईंको कु नहनो वा रटश्युले ढाक्नुहोस्

•

प्रयोग गरेको नरम कागजहरु नसिा नबनमा राख्नुहोस् र आफ्ना हातहरू िुनह
ु ोस्

•

प्रायः िानु अनघ र पछानि साबुन र पानीलेआफ्ना हातहरू िुनह
ु ोस्,
शौिालय गए पनछ

•

रक्सीमा आिाररत ह्यान्ि स्याननरटजरहरू प्रयोग गनुनहोस्

•

तपाईंको आँिा, नाक र मुि नछु नुहोस्

•

बेन्िटप, िेस्क जस्ता बारम्तबार प्रयोग हुने सतहहरू सफा र कीटाणुरनहत गनुह
न ोस्
र ढोकाको नबहरु

•

मोबाइल फोन, साँिोहरू, वालेटहरू र कामको पासहरू जस्ता बारम्तबार प्रयोग हुने वस्तुहरू सफा र
कीटाणुरनहत गनुनहोस्

•

झ्याल िोलेर वा उपलब्ि ताजा हावाको मात्रा बढाउनुहोस्
वातानुकूलन समायोजन गदै।

•

COVIDSafe याप्स िाउनलोि गनुनहोस्

तपाईंको राज्य वा क्षेत्र अनिकारीहरूबाट सबै ठाउँ मा सावनजननक जमघटहरूको सल्लाह अनुसरण गनुनहोस्।
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यो महत्त्वपूणन छ दक तपाईंले आफ्नो सामान्य मेनिकल अपोइन्टमेन्ट राख्न जारी राख्नु भएको छ - नवशेर् गरी यदद
तपाईंसँग पुरानो वा अवनस्ित अवस्िाहरू छन् जसलाई मेनिकल हेरिाह आवश्यक पदनछ।

िप जानकारी र सम्तपकन हरू
अिेनलयाको सरकार स्वास्थ्य नवभागको वेभसाईट
अंग्रेजी COVID-19 संसािनहरू
अनुवाददत COVID-19 संसािनहरू
अिेनलया सरकारको वेबसाइट
हेल्ििाइरेक्ट लक्षण परीक्षक
तपाईंको ननजकको COVID-19 परीक्षण नक्लननक फे ला पानुनहोस् (हेल्ििाइरेक्ट)
माननसक स्वास्थ्य र भलाईको साि सहयोगका लानग स्वास्थ्य वेबसाइटमा जानुहोस्
रािीय कोरोनाभाइरस हेल्पलाइन: १८०० ०२० ० ८०। यो जानकारी लाई ददनको २४ घण्टा, हप्ताको सात
ददननै पररिालन गदनछ।
ट्रान्सलेरटंङ्ग एण्ि ईन्टरप्रेरटंङ्ग सर्भनसः १३१ ४५० अनुवाद र व्याख्या को लागी यदद तपाइँ अंग्रेजी नबोल्ने

००००८४

हुनुहुन्छ भने।
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