COVID-19 तथ्य पाना #2
सेवाग्राहीहरूका लागि जानकारी
अद्यावगिक जारी िररएको गिगत: 17 िार्च 2020
Jo Toohey CEO द्वारा स्वीकृ त
यो तथ्य पाना थप गवतरणको लागि नभएर The Benevolent Society का सेवाग्राहीहरूका लागि हो।
यस तथ्य पानाको उद्देश्य भनेको कोरोना भाइरस (COVID-19 को प्रभावप्रगत The Benevolent Society
को प्रगतक्रिया बारे सेवाग्राहीहरूलाई सुझाव उपलब्ि िराउनु हो।

कोरोना भाइरस र COVID-19 भनेको के हो?
कोरोना भाइरसहरूले िानव र पशुहरूलाई गबरािी बनाउन सक्छन्। के ही कोरोना भाइरसहरूले रूघाखोकी जस्ता
जस्तो गबिारी गनम्त्याउन सक्छन् र अन्यले Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (िम्तभीर एक्युट
श्वास-प्रश्वासका लक्षण) र Middle East Respiratory Syndrome (MERS) (िध्य-पूवी श्वास-प्रश्वास लक्षण)
सगहत थप िम्तभीर रोिहरू गनम्त्याउन सक्छन्।
यो नयााँ कोरोना भाइरस र्ीनको हुबेई प्रान्तिा उ्पन्न भएको हो र यो रोिको प्रकोपलाई COVID-19 नाि
क्रिइएको छ।

कोरोना भाइरस कसरी फै गलन्छ?
कोरोना भाइरस गनम्न िाध्यिबाट एउटा व्यगिबाट अको व्यगििा फै गलने सबैभन्िा बढी सम्तभावना हुन्छ:
•
•
•

व्यगि संिािक भएको सियिा (संिगितिा लक्षणहरू िेगखनुअगघ सगहत) गतनीहरूसाँि प्र्यक्ष नगजकको
सम्तपकच राख्नाले
संििण भएको पुगि िररएका व्यगिलेखोक्िा वा हागछछउाँ ििाच उि व्यगिसाँि नगजकको सम्तपकच राख्नाले;
वा
संििण भएको पुगि िररएको व्यगिले खोक्िा वा हागछछउाँ ििाच िूगित भएका वस्तुहरू वा सतहहरू (जस्तै
ढोकाका ह्याण्डलहरू वा टेबुलहरू) छोएपगछ आफ्नो िुख वा अनुहारलाई छु नाले।

िेरैजसो संििणहरू लक्षणहरू िेगखएका िागनसहरूद्वारा िात्र फै लने िछचन।् यी लक्षणहरूिा ज्वरो आउने, खोकी
लाग्ने, घााँटी िुख्न,े थकान िहसुस हुने र श्वास फे नचिा सिस्या हुने जस्ता कु राहरू सिावेश हुन सक्छन्। कु नै व्यगििा
लक्षणहरू िेगखनुअगघ नै संििणहरू फै गलन पगन सक्छन्, ्यसैले सािारणतया राम्रो संििण गनयन्त्रण र स्वास्थ्य
अभ्यास िनुच िहत्त्वपूणच हुन्छ।

रागिय स्तरिा, फै लाव रोक्नका लागि के -कस्ता किि अपनाइएका छन्?
27 फे ब्रुअरीिा, प्रिानिन्त्रीले Australian Health Sector Emergency Response Plan for Novel
Coronavirus (COVID-19) (नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) का लागि अस्रेगलयाली स्वास्थ्य क्षेत्र
आकगस्िक प्रगतक्रिया योजना), सक्रिय िनुचभयो, जसले यात्रा प्रगतबन्िहरू लिाउनुका साथै सम्तभागवत गवश्व-व्यापी
िहािारीको लागि रागिय त्परता सुगनगित िरेर अस्रेगलयािा भाइरस आउन कि िने अगतररि उपायहरू आरम्तभ
िर्यो। यस तथ्य पानािा उपलब्ि िराइएको सुझाव पाना किनवेल्थ तथा राज्य स्वास्थ्य अगिकारीहरू
(Commonwealth and State health authorities) द्वारा उपलब्ि िराइएको जानकारीिा आिाररत छ।

सुरक्षा्िक उपायहरू सम्तबन्िी थप गवस्तृत सुझाव World Health Organisation (गवश्व स्वास्थ्य संिठन) को
वेबसाइटिा उपलब्ि छ।
तपाईंिा COVID-19 भएको को गनिान िररन्छ वा आफू ले आफू लाई COVID-19 भएको हुन सक्ने शंका
िनुहु
च न्छ भने – तुरुन्तै The Benevolent Society को किचर्ारी सिस्यलाई सूगर्त िराउनुहोस्। हािी
तपाईंलाई सेवाहरू प्रिान िनच सक्ने सबैभन्िा उपयुि िाध्यि पत्ता लिाउनका लागि तपाईंसाँि काि
िनेछौं। तपाईं वा तपाईंको पाररवाररक सिस्यलाई गनिान िररन्छ वा अस्पतालिा भनाच िररन्छ भने कृ पया
सेवाहरू गनलम्तबन िनच सक्रकन्छ भन्ने कु रालाई ध्यानिा राख्नुहोस्।
यक्रि तपाईं वा तपाईंको पररवारको कु नै पगन सिस्य वा साथीहरूलाई COVID-19 संििण भएको पुगि
िररएको व्यगिसाँि सम्तपकच िा रहेको पगहर्ान िररएको छ भने, स्थानीय सावचजगनक स्वास्थ्य एकाईले तपाईंलाई
सुझाव सगहत सम्तपकच िनेछ। तपाईं वा तपाईंको पाररवाररक सिस्य/हरूले संिगित व्यगिसाँि सम्तपकच िा रहेपगछ
14 क्रिनसम्ति घरिा आफै छु ट्टै बस्नुपछच र आफ्नो स्वास्थ्यलाई गनिरानी िनुचपछच र कु नै पगन लक्षणको ररपोटच
िनुचपछच।
एउटा व्यगिबाट अको व्यगििा कोरोना भाइरसहरू फै गलने िि सािारणतया एक-अकाचसाँि नगजकको सम्तपकच िा
रहने िागनसहरूबीर् हुने िछच। गवशेििरी, नगजकको सम्तपकच भनेको संिगित व्यगिसाँि कम्ततीिा 15 गिनेटसम्ति
आिुन्न-े सािुन्ने रहेको वा कम्ततीिा 2 घण्टासम्ति एउटै बन्ि ठाउाँ िा रहेको भन्ने हो।
सावचजगनक स्वास्थ्य एकाई COVID-19 को संििण भएका गबरािीहरूसाँि नगजकको सम्तपकच िा रहने
िागनसहरूसाँि सम्तपकच िा रहनेछ। यक्रि कु नै पगन लक्षण िेगखन्छ भने, सम्तपकच िा रहेका व्यगिहरूले ती
लक्षणहरूको ररपोटच िनचका लागि सावचजगनक स्वास्थ्य एकाईलाई फोन िनुचपछच।

ि वैिगे शक यात्राबाट फर्कच एको छु भने आफू िात्र-छु ट्टै रहनुपछच?
The Benevolent Society ले Australian Department of Health (अस्रेगलयाली स्वास्थ्य गवभाि) र
राज्य स्वास्थ्य अगिकारीहरूको सुझाव पालना िरररहेको छ। यो सुझाव अनुसार, हािीले उच्च जोगखिका
क्षेत्रहरूिा यात्रा िरेका वा भाइरसको सम्तपकच िा आएका िागनसहरूसाँि सम्तबगन्ित गनयन्त्रण कििहरू
र्ागलरहेका छौं।

तपाईं गविेशको यात्रा िरेर अस्रेगलया फकच नुभएको छ भने, तपाईं 14 क्रिनसम्ति एक्लै-छु ट्टै बस्नुपछच।
घरिा एक्लै-छु ट्टै बस्नुको अथच गनम्न हो:
•
•

कायचस्थल, गवद्यालय, सगपङ सेन्टर, बाल स्याहार वा गवश्वगवद्यालय जस्ता सावचजगनक स्थानहरूिा
नजाने
आफ्नो लागि खाना र अन्य आवश्यक वस्तुहरू गलएर आफ्नो अिागडको ढोकािा रागखक्रिन कसैलाई
अनुरोि िने

•

आिन्तुकहरूलाई गभत्र आउन नक्रिने – तपाईंसाँि िेरैजसो बस्ने िागनसहरू िात्र तपाईंको घरिा हुनुपछच

•

अन्य पाररवाररक सिस्यहरूलाई संिगित हुन नक्रिनका लागि आफू घरको एउटा कोठा गभत्र रहने
सुगनगित िनुह
च ोस्। थप जानकारी Health.gov.au बाट प्राप्त िनुचहोस्

घरिा एक्लै-छु ट्टै बस्न आवश्यक रहेका सेवाग्राहीहरूको के गन्िय रगजस्टरलाई The Benevolent Society
Crisis Management Team (संकट व्यवस्थापन टोली) र अन्य िुख्य किचर्ारीलाई पहुाँर्योग्य हुनेिरी
The Benevolent Society को रागिय कायाचलयिा रागखनेछ। रगजस्टरिा गनम्न जानकारी सिावेश हुनेछ:
•
•
•
•
•

सेवाग्राहीको नाि
प्रिान िररएको सेवा
The Benevolent Society को िुख्य सम्तपकच
प्रारम्तभ गिगत र आइसोलेसन अथाचत एक्लै बस्नुको कारण
काििा फकच ने अपेगक्षत गिगत।

अन्य कु न-कु न व्यगि एक्लै-छु ट्टै बस्नुपछच?
पगछल्लो 14 क्रिनिा कोरोना भाइरसको पुगि िररएको िागिला भएको व्यगिसाँि नगजकको सम्तपकच िा रहेका
सेवाग्राहीहरू (पुगि िररएको िागिला भएको व्यगिसाँिको पगछल्लो सम्तपकच को गिगतपगछ 14 क्रिनसम्ति एक्लैछु ट्टै बस्नुपछच)।
तपाईंसाँि यस तथ्य पानासाँि सम्तबगन्ित कु नै पगन सरोकार वा प्रश्न भएिा, कृ पया The Benevolent Society
िा आफ्नो सम्तपकच सगहत कु रा िनुचहोस्।
1800 236 762 िा फोन िनुचहोस् वा customercare@benevolent.org.au िा इिेल पठाउनुहोस्

