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विद्यालय र प्रारवभिक बाल्यािस्था केन्द्र, विद्याथी र 

अवििािकहरूलाई जानकारी 

COVID-19 (कोरोनािाइरस) को उच्च जोविम िएको राष्ट्र िा क्षेत्रबाट फर्कि एका मावनसहरूले आफ्नो स्िास््यलाई 

नवजकबाट वनरीक्षण गननिपर्ि। यदि तपाईंमा ज्िरो आउने र िोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू िवेिएमा तपाईं तनरुन्द्तै 

आइसोलेट गननिपर्ि र तनरुन्द्तै विदकत्सा सािधानीको िोज्ननपर्ि।  जोविम िएका राष्ट्रहरूको सूिीका लावग 

www.health.gov.au/covid19-travellers मा जाननहोस्। 

आफू coronavirus (कोरोनािाइरस) को संक्रमण पनवि िएको मावनसको नवजकको सभपकि मा िएका मावनसहरूले पवन 

आफ्नो स्िास््य वनरीक्षण गननिपर्ि र तनरुन्द्तै विदकत्सा सािधानीको िोज्ननपर्ि। 

विद्याथी र कमििारी सिस्यहरू विद्यालय र प्रारवभिक बाल्यािस्था केन्द्रहरूमा 

जान सक्नन हुन्द्र्? 

COVID-19 को उच्च िा मध्यम जोविम िएको राष्ट्र िा क्षेत्रबाट फर्कि एका मावनसहरू िा  आफू coronavirusको संक्रमण 

पनवि गररएको मावनसको नवजकको सभपकि मा िएको हुन सके्न ठानेका मावनसहरूलाई विशेष आिश्यकताहरू वमलाइन्द्र्। 

जोविम िएका राष्ट्रहरूको सूिी र आइसोलेसनका आिश्यकताहरूको लावग www.health.gov.au/covid19-travellers  

मा जाननहोस्। 

सभबवन्द्धत विद्यालय िा बालस्याहार केन्द्रलाई सवूित गररएको हुननपर्ि। विद्याथीहरूले अगल बस्न े(आइसोलेसन) को 

अिवधमा सो व्यवि स्िस्थ िएको अिस्थामा परोक्ष वसकाई (remote learning) का िैकवल्पक व्यिस्थाहरू वमलाएर १४ 

दिनसभम अध्ययन गनि सक्र्न्। 

तपाईंको घरमा अलग्गै बस्नकेो (आइसोलेट) अथि के हुन्द्र्? 

घरमा अलग्ग ैबस्न े(आइसोलेसन) आिश्यकता िएका मावनसहरू घरमा बस्ननपर्ि र विशेष गरी काम, विद्यालय, 

बालस्याहार िा यनवनिर्सिटी जस्ता साििजवनक ठाउँहरूमा जाननहुिँनै। आफूसँग सधै घरमा बस्ने मावनसहरू मात्र घरमा 

हुननपर्ि।  

आगन्द्तनकहरूलाई निेट्ननहोस्। संभिि हुिँासभम, िानेकन रा िा अन्द्य आिश्यकताहरूका लावग साथीहरू िा पररिारका 

सिस्यहरू जस्ता अन्द्य मावनसहरूलाई अननरोध गननिहोस्। यदि व्यवि आइसोलेसनमा िएमा, विदकत्सा स्याहार जस्ता 

कामका लावग घर िा वनिासबाट बावहररँिा यदि साथमा र् िने सर्जिकल मास्क लगाउन वनिशेन दिइएको र्। 

आइसोलेसनमा हुिँा विद्याथी िा कमििारी सिस्य वबमारी िएमा के गन?े  

लक्षणहरूमा ज्िरो आउने, िोकी लाग्ने, घाँटी िनख्न,े थकाइ लाग्ने र श्वास फेनि करठनाई हुने (यसमा मात्र सीवमत रै्न) 

समािेश हुन्द्र्न्।  

यदि विद्याथी/कमििारी सिस्यलाई सामान्द्य लक्षणहरू िवेिन्द्र्न् िने, उहाहँरूले: 

 घरमा अन्द्यबाट आफूलाई आइसोलेट गननिपर्ि र उपलब्ध िएमा र्न टै्ट बाथरूम प्रयोग गननिपर्ि; 

 सर्जिकल मास्क लगाउननपर्ि र यदि उहाँहरूसँग निएमा सही तररकाले हावछर्उँ गने/िोके्न बानीको अभ्यास 

गननिपर्ि; 

 हात साफ राख्ने राम्रो बानीको अभ्यास गननिपर्ि; र 
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 विदकत्सक िा अस्पतालमा फोन गरेर वतनीहरूलाई हालसालको यात्रा िा वनकट सभपकि हरू इवतहास बारेको 

बताउननपर्ि। 

वतनीहरूलाई श्वासप्रश्वासमा करठनाइ जस्ता गभिीर लक्षणहरू हुन्द्र्न् िने: 

 000 मा फोन गननिहोस्, एभबनलने्द्सको लावग अननरोध गननिहोस् र हालसालैका यात्रा िा वनकट सभपकि हरूको इवतहास 

बारे अवधकारीहरूलाई सूवित गननिहोस्। 

अस्िस्थ िएमा, कमििारी र विद्याथीहरूलाई उहाँहरूका प्राथवमक स्याहार प्रिायकद्वारा पररक्षण नगररँिासभम उहाँहरूलाई 

विद्यालय िा प्रारवभिक बाल स्याहार केन्द्रमा उपवस्थत हुनबाट बावहर राख्ननपर्ि। प्राथवमक स्याहार प्रिायकले उहाँहरू 

िवैनक दक्रयाकलापहरूमा फकि न कवहले सनरवक्षत हुन्द्र् िनी वनधािरण गनि स्थानीय साििजवनक स्िास््य अवधकारीसगँ सभपकि  

गननिहुनेर्। 

हामीले coronavirus फैलनबाट रोक्नमा कसरी मद्दत गनि सक्र्ौं ? 

सही तररकाले हावछर्उँ गने/िोके्न बानीको अभ्यास गननि धेरैजसो िाइरसहरूको विरूद्धको उत्कृि प्रवतरक्षा हो तपाईंले वनम्न 

गननिपर्ि: 

 िाना िानन अवघ र िाना िाइसकेपवर् र शौिालय गएपवर् आफ्ना हातहरू बारभबार साबनन र पानीले धनननहोस् 

 आफ्नो िोकी र हावछर्उँ र्ोप्ननहोस्, रटस्यन नि गननिहोस् र अल्कोहल-आधाररत ह्याण्ड स्यावनटाइजर प्रयोग गननिहोस ्

र 

 अस्िस्थ िएमा, अन्द्य व्यविहरूको सभपकि मा नआउननहोस् (मावनसहरूबाट १.५ वमटर िन्द्िा टाढा रहननहोस्)। 

थप जानकारी  

Coronavirus विन्द्ताको विषय िएतापवन, ज्िरो आउने, िोकी लाग्ने, घाँटी िनख्न ेिा थकान महसनस गने जस्ता लक्षणहरू 

प्रिशिन गने मावनसहरूलाई रूघा िोकी िा अन्द्य श्वासप्रश्वास सभबन्द्धी वबमारीको कारणले पवन हुन्द्र् – coronavirus ले 

मात्र होइन िन्ने कन रा सभझन महत्त्िपूणि हुन्द्र्। 

ताजा सनझाि, जानकारी र स्रोतहरूका लावग, www.health.gov.au मा जाननहोस्।  

रावष्ट्रय कोरोनािाइरस स्िास््य जानकारी लाइनलाई 1800 020 080 मा फोन गननिहोस्। यो दिनको 24 सै घण्टा, हप्ताको 

सातै दिन उपलब्ध र्। तपाईंलाई िोिाषे िा अननिाि सेिाहरू आिश्यक िएमा, 131 450 मा फोन गननिहोस्।   

तपाईंको राज्य िा क्षेत्रको साििजवनक स्िास््यको फोन नभबर www.health.gov.au/state-territory-contacts मा 

उपलब्ध र्। 

तपाईंसँग आफ्नो स्िास््यको बारेमा विन्द्ता र् िने आफ्नो विदकत्सकसँग कन राकानी गननिहोस्। 
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