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COVID-19 – बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ) 

कोरोनाभाइस (Coronavirus) र COVID-19 के हुन?् 

कोरोनाभाइस (Coronavirus) भाइरसको एक ठूलो समूह हो जुन श्वासप्रश्वाससम्बन्िी संक्रमणको लाधग 

धजम्मेवार माधनन्छन्। धिनीहरू सामान्य रूघाखोकीदधेख धलएर अधि गम्भीर रोगहरू जस्िै Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) िथा Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) जस्िा थुप्रै प्रकारका हुन सक्छन्। यो नयााँ Coronavirus चीनको हुबेई प्रान्िमा शुरूमा दखेा 

परेको हो र सो भाइरसको कारणले लागकेो रोगलाई कोधभड-१९ (COVID-19) नाम ददइएको छ। 

Coronavirus कसरी फैधलन्छ? 

COVID-19 व्यधि-व्यधिमा धनम्न िररकाले फैधलने िेरै सम्भावना हुन्छ: 

 माधनसहरू संक्रधमि भएको बेलामा वा उनीहरूमा लक्षण दधेखनु २४ घण्टाअधघ भएको नधजकको 

सम्पकक बाट। 

 संक्रमण भएको यदकन भएको व्यधि खोक्दा वा हाच्छ्ूाँ गदाक त्यस्िा व्यधिसाँगको नधजकको 

सम्पकक बाट। 

 संक्रमण भएको यदकन भएको व्यधि खोक्दा वा हाच्छछयुाँ गदाक दधूिि भएका चीज वा सिह (जस्िै 

ढोकाको ह्याण्डल वा टेबल) छुाँदा र त्यसपधछ आफ्नो मुख वा अनुहारमा छुाँदा। 

COVID-19 का लक्षणहरू के हुन्? 

COVID-19 का लक्षणहरू अन्य रूघाखोकी िथा फ्लूको जस्िै समान हुन्छन् र धनम्न लगायिका हुन्छन: 

 ज्वरो आउने 

 घााँटी दखु्न े

 खोकी लाग्न े

 थकान हुन े

 श्वास फेनक गाह्रो हुन।े 

Coronavirus धचन्िाको धविय भए पधन यो पधन सम्झनु जरूरी छ दक यस्िा लक्षणहरू दखेाउन ेिेरै 

माधनसहरू सम्भाधविरूपमा अन्य रूघाखोकी वा श्वासप्रश्वाससम्बन्िी समस्याबाट सिाइएका हुन सक्छन् –

Coronavirus नहुन सक्छ। 
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लक्षण दधेखएमा मलैे के गनुकपछक? 

यदद अष्ट्रधेलया आएको १४ ददनधभत्रमा वा रोग लागेको धनधिि भएको व्यधिसाँग सम्पकक  भएको १४ 

ददनधभत्रमा िपाईंमा िी लक्षणहरू दधेखएमा िपाईंल ेआफ्नो डाक्टरसाँग अधवलम्ब जााँच गराउनको लाधग 

भेट्ने बन्दोबस्ि धमलाउनुपछक।  

िपाईंले स्वास््य धक्लधनक वा अस्पिाललाई आफू आउनुअधघ फोन गरेर आफ्नो यात्राको इधिहास वा 

Coronavirus लागेको व्यधिसाँग भएको सम्पककका बारेमा उनीहरूलाई जानकारी ददनुपछक। िपाईं आफ्नो 

घर, होटेल वा स्वास््य हरेचाह केन्रमा अलग बस्नुपछक जबसम्म सावकजधनक स्वास््य अधिकारीहरूले 

िपाईंलाई धनयधमि कृयाकलापमा फर्कक नका लाधग सुरधक्षि भएको सूधचि गदनैन्।  

के मैल ेCOVID-19 का लाधग परीक्षण गनुकपछक? 

यदद िपाईंको परीक्षण गनुकपने भएमा िपाईंको डाक्टरले सूधचि गनेछन्। परीक्षणका लाधग उहााँहरूले 

बन्दोबस्ि गनुकहुनेछ।  

धनम्न अवस्थामा मात्र िपाईंको डाक्टरले िपाईंलाई परीक्षण गररनुपने धनणकय गनछेन्: 

 धबगि १४ ददनधभत्र िपाईं धवदशेबाट फकक नुभएको छ र िपाईंमा ज्वरोसधहि वा ज्वरोधवना नै 

श्वासप्रश्वाससम्बन्िी धबमारी दखेा परेको छ। 

 COVID-19 भएको धनधिि भएको व्यधिसाँग गि १४ ददनधभत्र िपाईं नधजकको सम्पककमा 

हुनुहुन््यो र िपाईंमा ज्वरोसधहि वा ज्वरोधवना नै श्वासप्रश्वाससम्बन्िी धबमारी दखेा परेको छ। 

 िपाईंमा गम्भीररूपमा समदुायबाट सरेको धनमोधनया (pneumonia) छ र त्यसको कुनै स्पष्ट 

कारण छैन। 

 िपाईं स्वास््य हरेचाहकमी हुनुहुन्छ जस्ले धबरामीहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा हनेुकहुन्छ र िपाईंलाई 

श्वासप्रश्वासको धबमारी र ज्वरो छ। 

यदद िपाईं धय अवस्थाहरू धभत्र पनुकहुन्छ भने िपाईंको डाक्टरले िपाईंलाई COVID-19 परीक्षणका लाधग 

अनुरोि गनक सक्छ। यो पधन सम्झनु जरूरी छ दक COVID-19 को जस्िै लक्षणहरू भएका िेरै माधनसहरूमा 

भाइरस लागकेो हुाँदनै। हाम्रो प्रयोगशालाहरूले मागलाई िान्न सक्षम बनाउनको धनधम्ि शंकास्पद मामलाहरू 

मात्र परीक्षण गररनेछन्। सञ्चो अवस्थाका र माधथको अवस्था नभएका माधनसहरूका लाधग परीक्षण गनुकपन े

आवश्यकिा हुाँदनै। 

 

को अलग बस्नपुछक? 

१५ माचक २०२० को मध्यरािबाट अष्ट्रधेलया आइपगुेका सबै माधनसहरू वा जो धनधििरूपमा 

Coronavirus भएको धबरामीको नधजकको सम्पककमा रहकेो ठान्छन् उनीहरूलाई १४ ददनसम्म आफैाँ 

अलग्गै बस्नुपन े(self-isolate) आवश्यकिा हुन्छ।  
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मसाँग बस्द ैगरेको व्यधिमा COVID-19 को परीक्षण हुाँदछै। के म आफैाँ अलग्ग ै

बस्नुपछक र परीक्षण पधन गनुकपछक? 

यदद घरको सदस्यमा धबरामीको शंका छ भने िपाईं अलग्गै बस्न ुपनक सक्छ। यो िपाईंको सावकजधनक स्वास््य 

ईकाइले प्रत्यके माधमलाको आिारमा धनधिि गनेछन्। िपाईंले अलग्गै बस्नुपने भएमा िपाईंको सावकजधनक 

स्वास््य ईकाइले सम्पकक  गनछेन्। थप जानकारीका लाधग घरमा अलग्गै बस्ने (home isolation) खण्डमा 

रहकेो जानकारीपत्र पढ्नुहोस्।  

घरमा अलग्गै बस्ने भन्नकुो अथक के हुन्छ? 

यदद िपाईंलाई COVID-19 लागेको पत्ता लगाइएको छ भने अरू माधनसहरूमा फैलनबाट जोगाउनका 

लाधग िपाईं घरमै बस्नुपछक । यदद िपाईं भाइरससाँग नधजदकनुभएको छ भने पधन िपाईंलाई घरमै बस्न 

लगाईनेछ । 

घरैमा बस्नपुछक भन्नुको मिलब िपाईंल:े  

 काम, धवद्यालय, बजार (शधपङ् सेन्टर), बाल हरेचाह वा धवश्वधवद्यालयजस्िा सावकजधनक स्थलमा 

जानुहुाँदनै। 

 आफ्नो लाधग आवश्यक खाना िथा अन्य कुरा कसैलाई ल्याइददन र अगाधड ढोकामा छोधडददन 

अनुरोि गनुकपछक। 

 आगन्िुकहरूलाई धभत्र आउन ददनु हुाँदनै — घरमा िपाईंसाँग धनयधमि बस्ने मान्छे मात्र घरमा 

हुनुपछक। 

घरमा बस्दा िपाईंले मास्क लगाउनु पदनै। यदद िपाईंलाई मेधडकल उपचारका लाधग बाधहर धनस्कनुपरेमा 

अरूलाई जोगाउनका लाधग सर्जककल मास्क लगाउनुहोस् (िपाईंसाँग छ भन)े। 

आफ्नो पररवार िथा साथीहरूसाँग िपाईं फोन िथा अनलाइनबाट सम्पककमा रहनुपछक। थप जानकारीका 

लाधग घरमा अलग्गै बस्ने (home isolation) खण्डमा रहकेो जानकारी पढ्नुहोस्।  

सामाधजक दरूी के हो? 

सामाधजक दरूी COVID-19 जस्िा भाइरसको फैलावटलाई कम गनक मद्दि गने एक िररका हो। सामाधजक 

दरूी अन्िगकि िपाईंलाई धबसञ्चो हुाँदा घरमै बस्न,े जरूरी नभएका ठूला सावकजधनक भलेाहरूलाई त्याग्ने, 

सम्भव भएसम्म िपाईं िथा अन्य व्यधिबीच १.५ धमटरको दरूी राख्ने र हाि धमलाउनेजस्िा शारीररक 

सम्पकक  कम गने जस्िा दक्रयाकलापहरू पछकन्।  धवशेिगरी गम्भीर लक्षण दखेा पनक सके्न उच्च जोधखम भएका 

माधनसहरूसाँग जस्िै वृद्ध माधनसहरू िथा धबमारी अवस्थामा भएका व्यधिहरूसाँग यस्िा सम्पकक  कम 

गराउनु जरूरी छ।  

िपाईंले आफ्नो दधैनक िाधलकालाई पररविकन गनुकपने आवश्यकिा छैन, िर सामाधजक दरूीको 

पूवकसाविानीले जोधखममा रहकेा समुदायका माधनसहरूलाई जोगाउन मद्दि गनक सक्छ। 

  

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
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गम्भीर धबमारी हुन सके्न बढी जोधखम कसलाई हुन्छ? 

संक्रधमि भएका कोही माधनसहरूमा कुनै पधन धबरामी नदधेखन सक्छ। कोहीमा हल्का लक्षण दखेा पछक अधन 

उनीहरू सधजलै धनको भएर जान सक्छ भने कोही धनकै चााँढो िेरै धबरामी हुन सक्छ। Coronavirus को 

पधहलाको अनभुव अनुसार धनम्न माधनसहरूमा गम्भीर संक्रमण हुने बढी जोधखम हुन्छः 

 कमजोर प्रधिरक्षा प्रणाली भएका माधनसहरू (जस्िै क्यान्सर) 

 उमेरले पाका अथाकि वृद्ध माधनसहरू 

 आददवासी िथा टोरेस सटे्रट आइल्याण्डर माधनसहरू दकनकी उनीहरूमा जीणक (क्रोधनक) 

रोगहरूको उच्च दर हुन्छ 

 जीणक (क्रोधनक) रोग भएका माधनसहरू 

 समूहगि आवास क्षेत्रमा बस्ने माधनसहरू 

 कारागरमा रहकेा माधनसहरू 

 धनकै कधलला बालबाधलका िथा धशशुहरू।* 

 

* यस अवस्थामा बालबाधलका िथा धशशुहरूमा हुने जोधखम र COVID-19 को फैलावटमा बच्चाहरूमा खेल्ने भूधमका स्पष्ट छैन। िथाधप, 

बालबाधलकाहरूमा धनधिि भएका COVID-19 धबमारीहरूको दर, व्यापक जनसंख्याको अनुपािमा, हालसम्म कम छ।  

भाइरसलाई कसरी उपचार गररन्छ? 

Coronavirus को कुनै खास उपचार छैन। भाइरसधवरूद्ध एधन्टबायोरटक प्रभावकारी हुाँदनै। िेरैजसो 

लक्षणहरूलाई सहायिापूणक धचदकत्सा हरेचाहबाट उपचार गररन्छ। 

Coronavirus को फैलावटलाई रोक्न हामील ेकसरी मद्दि गनक सक्छछ ाँ? 

िपाईं धबरामी हुाँदा राम्ररी हािको िथा खोकी/हाच्छ्ुाँ गदाकको सरसफाइको अभ्यास गनुक िथा अरूबाट दरूी 

कायम गनुक प्रायः भाइरसको धवरूद्धको उत्तम प्रधिरक्षा हो। िपाईंलेः 

 खाना खानुअधघ र पधछ र ट्वाइलेट गइसकेपधछ बारम्बार साबुन पानीले हाि िुनुपछक। 

 खोकी िथा हाच्छ्ुाँ गदाक छोप्नुहोस्, रटस्यु (नरम कागज) लाई व्यवधस्थिरूपमा फ्यााँकु्नहोस् र 

अल्कोहल (रक्सी) मा आिाररि हाि सफा गने स्याधनटाइजरको प्रयोग गनुकहोस्। 

 सञ्चो नभएको बेलामा अरूसाँगको सम्पकक  त्याग्नुहोस् (माधनसहरूबाट १.५ धमटरभन्दा टाढा 

रहनुहोस्)। 

 सामाधजक दरूीको आवश्यकिाको व्यधिगि धजम्मेवारी धलएर अभ्यास गनुकहोस्। 

के मैले वदृ्ध हरेचाह ग्राम मा रहकेा पररवार िथा साथी भटे्न सक्छु? 

वृद्धवृद्धा हरेचाह ग्राम वा सधुविामा कुनै पधन भाइरस फैधलएमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। िथाधप 

COVID-19 पाका उमेरका माधनसहरूका लाधग स्वास््य जोधखम हो। वृद्धवृद्धा माधनसहरूलाई जोगाउन 

प्रधिबन्ि लाग ूगरेको छ। िपाईं धनम्न अवस्थामा हुनुहुन्छ छ भने वृद्ध हरेचाह सुधविामा भ्रमण नगनुकहोस्: 

 गि १४ ददनधभत्रमा धवदशेबाट फकक नुभएको छ भने 

 गि १४ ददनधभत्रमा COVID-19 लागेको यदकन भएको व्यधिसाँग सम्पकक  भएमा  

 ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको संक्रमण भएमा (जस्िै खोकी, घााँटी दखु्न,े श्वास फेनक गाह्रो)  
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१ मे दधेख वृद्ध हरेचाह ग्रामहरूमा भ्रमण गनकका लाधग िपाईंले इन्फ्लएुञ्जा (influenza) को खोप लगाएको 

हुनुपछक।  

सरकारले पधन वृद्ध हरेचाह ग्रामहरूले भेटघाटका बेलामा अधिररि पवूकसाविानी अपनाउनुपने घोिणा 

गरेको छ, जस्िैः 

 भेटघाट छोटो रहकेो धनधिि गन े

 एक पटकमा अधिकिम २ जना आगन्िुकलाई मात्र भेट गराउन,े डाक्टरलगायि 

 भेटघाट सामुदाधयक क्षेत्रहरूमा नगराई धनवासीको कोठा, बाह्य क्षेत्र वा ग्रामले िोकेको धवशेि 

स्थलमा हुने धनधिि गन े

 सामाधजक गधिधवधि वा मनोरञ्जन लगायि ठूलो सामूहको भेटघाट वा भेलाहरू नगने 

 जुनसुकै संख्याको धवद्यालयको समूहले भटे्न हुाँदनै 

 धवशेि अवस्थामा बाहके १६ विकमुधनका बालबाधलकालाई भेटघाटका लाधग अनमुधि छैन। 

यदद आवासीय वृद्ध हरेचाह ग्राममा पररवार िथा साथीभाइसाँग भेट सम्भव छैन भने फोन िथा धभधडयो 

कलबाट सम्पकक  रहन, पोस्टकाडक, फोटो वा धचत्रकला वा धभधडयोहरू पठाउनु महत्वपणूक हुन्छ।   

के म सावकजधनक भेलाहरू जस्ि ैसगंीि िथा खलेकुद कायकक्रममा जान सक्छु? 

हालसम्म अष्ट्रधेलयामा समदुाय िहबाट COVID-19 को व्यापक फैलावट भएको छैन। फैलावटलाई कम 

गनकका लाधग अष्ट्रधेलयन सरकारले गैर-आवश्यक बाह्य भेलामा माधनसहरूको संख्या ५०० जनामा सीधमि 

गनक सुझाव ददएको छ।  

स्वास््य हरेचाह व्यवसायी िथा आकधस्मक सेवाजस्िा संकटकाधलन कायकबलको गैर-आवश्यक भेला वा 

सम्मेलनहरू पधन सीधमि हुनपुछक। यो सुझावमा कायकस्थल, धवद्यालय, धवश्वधवद्यालय, पसल, सुपरमाकेट, 

सावकजधनक यािायाि िथा एयरपोटक पदनैन्। 

जोधखममा रहकेा अष्ट्रधेलयनहरूलाई जोगाउन सरकारले सबै आवासीय वृद्ध हरेचाह ग्राम/सुधविा र टोरेस 

स्टे्रट आइल्याण्डर समुदायहरूमा भेटघाट गनक आउने आगन्िुकहरूलाई घटाउन सुझाव ददएको छ। 

िी पूवकसाविानीहरू ६० विकमाधथका माधनसहरूका लाधग एकदम ैमहत्वपूणक छन्, धवशेिगरी उनीहरूसाँग 

कुनै जीणक (क्रोधनक) रोग भएमा। 

 

धजम, मिशुाला, धसनमेा िथा भोजनालय जस्िा धभत्री गधिधबधिहरू के हुन्छ? 

१८ माचक २०२० बाट १०० जनाभन्दा बढी माधनसहरूको लाधग आयोजना गररएको अनावश्यक भेला गनक 

अनुमधि छैन। १०० जनाभन्दा कम माधनसको भेलामा धनम्न लगायि अधिररि पूवकसाविानी अपनाउनु पने 

हुन्छः 

 स्थानको क्षेत्रफल, यसमा रहने माधनसको संख्या र सुरधक्षि रूपमा माधनसहरूलाई यिाउिा चल्न 

कधि स्थान चाधहन्छ भन्नमेा ध्यान ददनुस्। माधनसहरू एकअकाकबाट १.५ धमटर टाढा रहन सकु्नपछक। 
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 हाि सरसफाइका उत्पादनहरू जस्िै साबुन पानी िथा उपयुि फोहोर फाल्ने भााँडाहरू उपलब्ि 

हुनुपछक। धिनीहरू बारम्बार सफा गररनुपछक। 

 िपाईंलाई सञ्चो छैन भन ेिपाईं घरम ैबस्नपुछक। 

 बार (मिुशाला) वा राधत्रकालीन क्लबजस्िा िेरै गधिधवधि िथा अन्िकृक या हुने ठाउाँहरूमा दईु 

घण्टाभन्दा बढी धबिाउनु हुाँदनै।  

 नाटकघर, रेषु्टरााँ, धसनेमा र खेलकुद कायकक्रमजस्िा सीधमि गधिधवधि हुने स्थलहरूमा िपाईंले चार 

घण्टाभन्दा बढी समय धबिाउनु हुाँदनै। 

 यदद १०० भन्दा बढी माधनसहरू भएमा स्थलहरूमा अधिकिम क्षमिा आवश्यकिालाई पुनर्वकचार 

गररनुपछक।  

सामाधजक दरूी िथा राम्रो सरसफाइको पूवकसाविानीलाई पालना गरेसम्म धजम, मिुशाला (बार), रेषु्टरााँ 

िथा धसनेमालाई हाल बन्द गनुकपने आवश्यकिा छैन। 

हवाईजहाज, बस, रेल, राइड शयेर िथा ट्याक्सीजस्िा सावकजधनक यािायाि के 

हुन्छ? 

सबै अष्ट्रधेलयनहरूले अनावश्यक यात्राका बारेमा पुनर्वकचार गनुकपछक। हवाईजहाजबाट COVID-19 सने 

जोधखम कम भए पधन अनावश्यक यात्रालाई धसफाररश गरराँदनै।  

िेरैजसो सावकजधनक यािायािलाई अत्यावश्यक ठाधनन्छ। िथाधप सरकार रोजगारदािाहरूलाई एउटै 

समयमा सावकजधनक यािायािमा हुने माधनसहरूको भीडलाई कम गनक लचकदार कामको बन्दोबस्ि गनकका 

लाधग धसफाररश गदकछ। लामो दरूीका सेवाहरूमा संक्रमणको जोधखम उच्च हुन्छ र यो समयमा यसलाई पुनः 

धवचार गररनपुछक।  

Spirit of Tasmania अत्यावश्यक सेवा हो र यो यथावि् रहनेछ।  

सम्भव भएसम्म ट्याक्सी िथा राइड शेयर गाडीहरूको पछाडीको धसटमा बस्नुहोस्। 

सम्भव भएसम्म वृद्ध माधनसहरूलगायिका जोधखममा रहकेा माधनसहरूका लाधग सामूधहक यािायािको 

प्रयोग नगनुकहोस्। 

मरेो कायकस्थलमा १०० जना भन्दा बढी कामदारहरू छन्। के म काममा जान 

सक्छु? 

िपाईं अझै पधन काममा जान सकु्नहुन्छ। सरकारले हाल व्यवधस्थि, गैर-आत्यवश्यक भेलाहरूलाई अधिकिम 

१०० जनामा सीधमि गन ेधनदशेन गरेको छ। त्यस धनदशेनमा कायकस्थल, धवद्यालय, धवश्वधवद्यालय, पसल, 

सुपरमाकेट, सावकजधनक यािायाि िथा एयरपोटकहरू पदनै्। यदद िपाईंलाई सञ्चो छैन भने कीटाणहुरू 

अरूलाई फैलाउनबाट जोगाउन घरमै बस्नपुछक।  
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के मैले आफ्ना बच्चालाई हरेचाह केन्र वा धवद्यालयबाट धनकाल्नपुछक? 

पदनै। यो चरणमा सरकारले धवद्यालय िथा बाल हरेचाहलगायिका जरूरी दधैनक गधिधवधिहरू धनरन्िर 

गनकका लाधग सरकारले धसफाररस गरेको छ। यदद िपाईंको बच्चालाई सञ्चो छैन भन ेकीटाणुहरू अरूलाई 

फैलाउनबाट जोगाउन घरमै बस्नुपछक।  

संसारभरबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म बालबाधलकाहरूमा COVID-19 का हल्का लक्षण दखेा पन े

र बालबाधलकाबीच धनकै थोरै मात्र सने जनाएका छन्। 

COVID-19 को प्रकोपका बेलामा बाल हरेचाह िथा धवद्यालय सञ्चालन गनुकको फाइदाको उदाहरण हाल 

ससंगापुरले उपलब्ि गराइरहकेो छ। 

धवद्यालयहरूले उनीहरूको सरसफाइ अभ्यास राम्ररी भएको र सम्भव भएसम्म सामाधजक दरूीको अभ्यास 

गनकका लाधग प्रोत्साधहि गनक िथा त्यसबारे बालबाधलकाहरूलाई धशधक्षि गनक सुधनधिि गनुकपछक। 

खलेकुद िथा दक्रयाकलापहरू के हुन्छ? 

सहभागीहरूको अपेधक्षि संख्या र कायकक्रमको आकारको आिारमा प्रमुख खेलकुद कायकक्रमहरू िथा 

सामुदाधयक गधिधवधिहरू पधछ साररन सक्छ वा रद्द हुन सक्छ । 

सामुदाधयक खलेकुदहरू यो अवस्थामा धनरन्िर रहन सक्छन्। िथाधप, गधिधवधिमा आवश्यक सहभागीहरूले 

मात्र भाग धलन सक्छन् जस्िै खेलाडी, प्रधशक्षाथी, खेल अधिकारी, सञ्चालनमा संलग्न कमकचारी िथा 

स्वयंसेवकहरू िथा सहभागीका आमाबाबु/अधभभावकहरू। 

के मैले अनुहारमा मास्क लगाउनुपछक? 

यदद िपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भने िपाईंले मास्क लगाउनुपदनै। मास्क लगाउाँदा संक्रधमि धबरामीबाट अरूमा 

रोग फैलनबाट जोगाउन मद्दि गने भएिा पधज हाललाई स्वस्थ माधनसहरूले Coronavirus जस्िा 

संक्रमणबाट जोधगनका लाधग मास्क लगाउनुपने धसफाररश गरराँदनै। 

थप जानकारी  

िाजा सुझाव, जानकारी िथा संसािानका लाधग www.health.gov.au हनेुकहोस।् 

राधष्ट्रय कोरोनाभारस हले्पलाइन (National Coronavirus Help Line) लाई 1800 020 080 मा फोन 

गनुकहोस्। यो ददनको २४ सै घण्टा र हप्तामा सािै ददन सञ्चालन हुन्छ। यदद िपाईंलाई अनुवाद वा दोभाि े

सेवाको आवश्यकिा छ भन े131 450 मा फोन गनुकहोस्।   

िपाईंको राज्य वा प्रदशेको सावकजधनक स्वास््य एजेन्सीको फोन नम्बरहरू www.health.gov.au/state-

territory-contacts मा उपलब्ि छ। 

यदद िपाईंलाई आफ्नो स्वास््यका बारेमा धचन्िा छ भन ेआफ्नो डाक्टरसाँग कुरा गनुकहोस्। 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

