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तपाईले फैलावटलाई रोक्न सक्नहुुनेछ र सम्पूर्ण छ कदमहरुको पालना गरेर सुरक्षित राख्न 

सक्नुहुनेछ  

१. के तपाई सञ्चै महसुस गदै हुनुहुन्छ? 

यदि तपाई अस्वस्थ अनभुव गि ैहुनुहुन्छ भने तपाई अदनवायय रुपमा घरमै 

बस्न ुपनेछ, यद्दपी तपाईको लक्षणहरु हल्का भएपदन। एक डाक्टर वा 

श्वसप्रस्वास दक्लदनकमा सम्पकय  गनुयहोस ्र सल्लाह खोज्नहुोस।् 

उनीहरूलाई भन्नहुोस ्तपाई वदृ्ध हरेचाह कामिार हुनुहुन्छ भनेर। 

COVID-19 परीक्षण सबै उमेरका हरेदवचार कमीहरूको लादग उपलब्ध 

छ। COVID-19 को लक्षण दचसो वा रुघा जस्तै हुन सक्छ र दनम्न समेत 

समावेश हुन सक्िछ:  

• ज्वरो 

• खोकी 

• सास फेनय कदिन 

• िखेुको घााँटी 

• टाउको िखु्ने 

• सुुंघ्ने शदिमा हास 

• स्वाि गमुाउन ु

• नाक बाट पानी बग्न ु

• माुंसपेशी िखु्ने 

• जोड़नी िखु्ने 

• पखाला 

• ररुंगाडा लाग्न े/ बान्ता हुने 

• खाना रुचीमा कमी आउने 

२. के तपाई अस्वस्थ माक्षनसहरूबाट टाढा रहनुभएको छ? 

यदि दवगत १४ दिनहरुमा तपाई ुंले दनम्न गनुय भएको भए घरमै बस्नै पछय: 

• COVID-19 भएको कसैसाँग सम्पकय मा आउन ुभएको  दथयो र 

उपयिु PPE लगाउनभुएको दथएन वा 

• दविशेबाट दफताय आउनभुएको छ।  

तपाई ुं क्वारेन्टाईन वा अलगावमा रहुन ुपछय। तपाइाँको रोजगारिाता वा 

प्रबन्धकलाई सम्पकय  गनुयहोस।् काममा नजानहुोस।् यदि तपाइाँसाँग 

लक्षणहरू छन,् यदि ती हल्का भए पदन, दचदकत्सा सल्लाह दलनहुोस।् 

उनीहरूलाई थाहा दिनहुोस ्दक तपाई एक वदृ्ध हेरचाह कामिार हुनहुुन्छ 

भनेर।  

३. के तपाईको रुघाको खोप हालसाक्षवक छ? 

यदि तपाई ुं आवासीय वदृ्ध हरेचाहमा काम गनुयहुन्छ भने तपाई ुंलाई रुघाको 

दवरूद्ध खोप लगाउन आवश्यक छ। हामी २०२० रुखाको खोप दलन 

घरका हेरचाह कामिारहरूलाई कडा हौसला दिन्छौं। 

 

 

४. के तपाईले हात धुनु भयो? 

तपाई ुंले आफ्नो हात साबुन र पानीले कदम्तमा २० सेकेन्डको लादग धनुपुछय। 

यदि तपाई ुंको हातहरू दृश्यात्मक रूपमा दभजेको िखे्नु हुन्न भने तपाई ुं 

मदिरामा आधाररत ह्यान्ड स्यादनटर प्रयोग गनय सक्नहुुन्छ। तपाई ुंले आफ्नो हात 

राम्ररी धनु ुआवश्यक छ: 

• तपाई ुंले काम सरुु गनुय अदघ 

• तपाई ुंले हेरचाह गरररहन ुभएको कुनै व्यदिसाँग सम्पकय  राख्न ुपदहले र 

पदछ 

• सम्भादवत िदूित सतहहरू वा वस्तुहरूसाँग सम्पकय  पदछ  

• दिन भर दनयदमत अुंतरालमा  

५. के तपाइ ँवृद्ध हेरचाहकमीहरूका लाक्षग COVID-19 

प्रक्षििर् परूा गनुणभयो? 

तपाईलाई मद्दत गनयका लादग दन: शलु्क अनलाइन प्रदशक्षण मोड्यलुहरू 

दडजाइन गररएको छ: 

• COVID-19 बझु्नहुोस ् 

• सुंकेत र लक्षणहरू बझु्ने गनुयहोस ् 

• आफैलाई र अरूलाई सुरदक्षत राख्नुहोस ् 

तपाई ुं अनलाइन तादलम मोड्यलुहरू यहााँ पाउन सक्नुहुन्छ:https://covid-

19training.gov.au 

तपाइाँले सुंक्रमण रोकथाम र दनयन्रण उपायहरुमा दनयदमत ताजा तादलमहरु 

गनुय पछय।  

६. के तपाईलंाई कसरी र कक्षहले PPE प्रयोग गने थाहा छ? 

तपाइाँ काम गरररहन ुभएको बेलामा व्यदिगत सरुक्षा उपकरण (Personal 

Protective Equipment (PPE)) तपाईलाई सरुदक्षत राख्नकोलादग 

महत्त्वपणूय छ।   

PPE प्रयोग गनयका लादग, तपाईले आफ्नो राज्य र क्षेर दिशा दनिेशनहरू 

पालना गनय आवश्यक पियछ ।  

जब तपाई कसैको हरेचाह गि ैहुनहुुन्छतब PPE लगाउन ुपछय: 

• COVID-19 को एक पदुि वा सुंदिग्ध मामलाको साथ  

• जो क्वारेन्टाईनमा छ  

व्यदिको कोिा वा घर प्रवेश गनुय अदघ PPE लगाउनुहोस।् अदनदित भएमा 

तपाइाँको रोजगारिाता वा प्रबन्धकसाँग कुरा गनुयहोस।् PPE दभदडयो हेनुयहोस ्र  

फैलावट रोक्नकोलाक्षग छ कदमहरु 
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health.gov.au मा COVID-19 सुंसाधन अन्तगयत, वदृ्ध हरेचाहमा PPE 

प्रयोगको लादग फ्लोचाटय पढ्नहुोस।्  


