वद्ध
ृ हेरचाहका बासिन्दाको लासि फै लावट
रोक्नकोलासि छ कदमहरु
तपाई आफैं , तपाईका िँिी सनवािीहरू र तपाईलाई
ं हेरचाह िने िबै व्यसिहरू िरु सित राख्न मद्दत िनुभएकोमा धन्यवाद। हामी बझ्ु दछौं सक यो
चनु ौतीपूर्ु भएको छ, र िबैको लासि प्रमुख िमायोजन भएको छ।
तपाईको
ं िुरिा र भलाई हाम्रो िबैभन्दा ठूलो प्राथसमकता छ। हामीले राखेका उपायहरू तपाईलाई
ं िुरसित राख्नका लासि छन्।
यो महत्त्वपूर्ु छ सक हामी िबैले COVID-19 बाट वृद्ध हरे चाह के न्रका बासिन्दाहरु र कमुचारीहरुलाई जोिाउन यथाशक्य िनु जारी राख्छौं। सनम्न
जानकारी तपाइँ िुरसित र राम्रो रहन मद्दत िनु को लािी हो।
यसद तपाईिँं ि कुनै सचन्ता छ वा तपाईलाई
ं बढी जानकारी चासहएको छ भने कृ पया पररवारका िदस्यहरू, हेरचाहकताुहरू वा कमुचारीहरूिँि कुरा
िनुहोि्। हामी िबै यिमा िाथ छौं।
थप जानकारी स्वास््य health.gov.au वेबिाइटमा उपलब्ध छ वा तपाई ं१८०० ०२० ०८० मा रासरिय कोरोनाभाइरि हेल्पलाइन(National
Coronavirus Helpline)लाई फोन िनु िक्नुहुन्छ।

फै लावट रोक्नकोलासि छ कदमहरु:
१. तपाई सबिञ्चो अनभु व िदै हुनहु ुन्छ भने तपाईको स्वास््य हरे चाह कामदारलाई जानकार िराउनहु ोि?्
तपाईको
ं स्वास््य िेवा कमुचारीलाई जसत हल्का सबरामी भएपसन, तपाईलें सबरामीको कुनै पसन लिर्को ररपोटु िनै पदुछ। सतनीहरूले एक मल्ू याङ् कन
िनु िक्छन् र िंभवतः तपाईको
ं COVID-19 का लासि परीिर् िनु िक्दछन्। COVID-19 को लिर् सचिो वा रुघा जस्तै हुन िक्छ र सनम्न िमावेश
हुन िक्दछ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ज्वरो
खोकी
िाि फे नु कसठन
दख
ु ेको घाँटी
टाउको दख्ु ने
िुंघ्ने शसिमा हाि
स्वाद िुमाउनु
नाक बाट पानी बग्नु
मांिपेशी दख्ु ने
जोड़नी दख्ु ने
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•
•
•

पखाला
ररंिाडा लाग्ने / बान्ता हुने
खाना रुचीमा कमी आउने

COVID-19 परीिर् आवािीय वृद्ध हेरचाह िसु वधाहरूको िबै बासिन्दाहरूको लासि उपलब्ध छन्।

२.

आफ्नो हात सनयसमत धनु हु ोला

तपाईलें आफ्नो हात राम्ररी ऊनु पछु । तपाईलें िधैं कुनै पसन अन्य सनवािीहरू, आिन्तुकहरू वा कामदारहरूिँि िम्पकु राख्नु असघ र पसछ यो िनु पदुछ।
तपाईलें आफ्नो हात िाबनु र पानीले कसम्तमा २० िेकेन्डको लासि धनु पु छु । यसद तपाईका हातहरू राम्ररी समल्दैन भने तपाई अल्कोहल भएका ह्याण्ड
िेसनटेशर प्रयोि िनु िक्नुहुन्छ।

३.

आफ्नै र आिन्तक
ु हरुको हेरचाह

COVID-19 फै लने जोसखमहरूलाई कम िने िहयोिको लासि हामी तपाईलाई
ं सनम्न सिफाररि िदुछौं:
•
•
•
•
•
•
•

४.

तपाइँका आिन्तुकहरुलाई िोध्नुहोि् यसद उनीहरु अस्वस्थ छन् भने भ्रमर् निनुहोि्
तपाइँका आिन्तक
ु हरूलाई उनीहरूको हात धनु िम्झाचनहु ोि् र कहाँ उनीहरूले धनु िक्दछन् सनदेशन िनुहोि्
एक पटकमा दईु जना पयुटकहरू मात्र
तपाईको
ं कोठामा तपाईको
ं दशुकहरूिँि भेट्नुहोि्, बासहरी िेत्र, वा तपाईको
ं िुसवधा द्वारा सनसदुष्ट िेत्र
तपाइँको आिन्तुकहरु िंि िामदु ासयक िेत्रहरु लाई बेवास्ता िनुहोि्
जसहले पसन शारीररक दरू ीको अभ्याि िनुहोि् (हामी जान्दछौं यो िाह्रो छ - सवशेष िरी नासतनासतनाहरूिँि)
तपाईको
ं आिन्तुकहरूको COVID-19 भएको किैिँि ित १४ सदनमा घसनष्ठ िम्पकु भएको छै न जाँच िनुहोि्।

के तपाईलाई
ु हरूको लािू हुने सनयमहरू थाहा छ?
ं तपाईको िसु वधामा आिन्तक

आवािीय वृद्ध हेरचाह िेवाहरूले राज्य र िेत्रका सनदेशनहरू पालना िनु आवश्यक छ। प्रत्येक आवािीय वृद्ध हेरचाह िेवाहरुको लासि भाइरिको
फै लावट रोक्न मद्दतको लासि सनयमहरू छन्। सनसित िनुहोि् सक तपाई ंर तपाईको
ं दशुकहरू यी सनयमहरूको बारे मा िचेत हुनुहुन्छ। सनयमहरू पररवतुन
हुन िक्दछ यसद तपाईको
स्थानीय
िे
त्र
मा
COVID-19
को
के
िहरू
छन्
भने
।
ं
तपाईको
ं वृद्ध हेरसवचार िुसवधा प्रवेश िनु असघ तपाईको
ं आिन्तुकहरूलाई सनम्न आवश्यक पदुछ:
•
•
•

प्रश्नहरूको उत्तर कमुचारीलाई उनीहरूको COVID-19 जोसखम मल्ू याङ् कन िनु मद्दत सदनुहोि्
उनीहरूलाई २०२० रुघाको खोप लिाइएको देखाउनुहोि्
आिन्तुकहरूको लासि सनयमहरू पालना िनु िहमत

तपाइँको आिन्तुकहरुलाई िोध्नुहोि् सक उनीहरूले इमानदारीिाथ जवाफ सदऊन् तासक सतनीहरूले िसल्तले COVID-19 भाइरि फै लाउनेछैनन्।

५.

के तपाईलाई
ं थाहा छ तपाइँको सप्रयजनहरूिँि किरी िम्पकु मा रहन िसकन्छ यसद तपाइँ
भ्रमर् िनु िक्नहु ुन्न भने?

एक िमय आउन िक्दछ जब तपाईको
ं वृद्ध हेरचाह िुसवधाले तपाईको
ं घर आउने मासनिहरूलाई प्रसतबन्ध िनु आवश्यक पदुछ। उदाहरर् को लािी, यसद
तपाईको
ं घरमा वा स्थानीय िेत्र मा एक प्रकोप भएमा।
हामी तपाइँ िम्पकु मा रहन िक्नुहुन्छ भनेर िसु नसित िनु वृद्ध हेरचाह िसु वधा र आफन्तहरूलाई िँिै काम िनु प्रोत्िासहत िदुछौं। यसद तपाइँका
सप्रयजनहरूले तपाइँिामु भेट िनु िक्दैनन् भने, त्यहाँ धेरै तररकाहरू छन् तपाइँ िम्पकु मा रहन िक्नुहुन्छ।
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तपाईको
ं पररवारका िदस्यहरू वा िुसवधा कमुचारीहरूलाई िोध्नुहोि् सक किरी तपाईलाई
ं सभसडयो कलहरू प्रयोि िरी िम्पकु मा रहन िसकन्छ।
उनीहरूलाई िोध्नुहोि् सक किरी र कहाँ तपाई ंईन्टरनेट द्वारा िम्पकु िनु िक्नुहुन्छ।

६.

के तपाईलाई
ं थाहा छ तपाई ंCOVID-19 आपतकालको िमयमा अस्थायी रूपमा तपाई
पररवारको िाथ बस्न अनरु ोध िनु िक्नहु ुन्छ?

यसद तपाईलाई
ं पररवारिँि बस्नको लासि िुरसित महिुि िनुहुन्छ जिले तपाईलाई
ं हेरचाह प्रदान िनु िक्दछ भने, तपाई ंआपतकालीन सबदा सलन
िक्नुहुन्छ। वतुमान महामारी एक आपतकालीन सस्थसत हो। आपतकालीन सबदा ३० जुन २०२१ िम्म उपलब्ध हुन्छ।
यसद तपाई आफ्नो वृद्ध हेरचाह िने घरबाट सबदा सलन चाहानुहुन्छ भने तपाईको वृद्ध हेरचाह प्रदायकिँि कुरा िनुहोि्।

हामीलाई तपाईको मद्दतको खाँचो परे को छ
COVIDSafe याप्ि पूर्ु रूपमा स्वैसछछक हो। याप्ि डाउनलोड िनु भनेको तपाई ंआफ्नो पररवार, समत्रहरू र िमदु ायलाई बचाउन मद्दत िनु हो। तपाईले
अन्य अरिेसलयालीहरूको जीवन बचाउन िक्नुहुनेछ जिलाई तपाईलें ख्याल िनुहुन्छ। जसत धेरै अस्िेसलयालीहरू COVIDSafe याप्िमा जडान
िदुछन्, त्यत्तीनै सछटो हामी भाइरिलाई भेट्टाउन िक्छौं।
आसधकारीक जानकारी, िामाग्रीहरु र मािुदशुनको लासि www.health.gov.au मा हेनुहोला।
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