Nepali

तपार्इं र अरूको
लागि COVID-19
को जोखिम कम
गर्न सरल कदमहरू
कम ्तिमा २० से के न्ड लगाएर साबुन
र पान ीले समय - समयमा आफ्ना
हातहरू धनहोस्, वा अलकोहलमा
आधार ित हातमा दलने पदार थप रयोग
गरनहोस्।
कु ह िनो भ ित्र पर्ने गरे र वा ट िस्युमा
खोक्नु वा हा:छ िँ यू गर्नुह ोस् ।
ट िस्युलाई फोहोर फाल्ने बिनमा
फाल्नुहोस् र तुरू न्त आफ्नो हातहरू
ु ोस्।
धुन ह
जसलाइ ज्वरो आएको वा खोक ी
लागे क ो छ उन ीहरुसँ ग नजिकको
नु ोस्।
सम्पर्क नराख् ह
यद ि तपार ्इं बिराम ी महसुस गर्नुह ुन ्छ
भने घरमा बस्नुहोस्। यद ि तपाईंलाई
ज्वरो, खोक ी, घाँ ट ी दुखे क ो वा सास
छोटो भएको छ भने सल्लाहको लागि
स्थान ीय डाक्टरलाई वा १८०० ०२०
०८० मा फोन गर्नुह ोस् । यद ि तपार ्इं
ु ुन ्छ भने
धे रै नै अस्वस्थ महसुस गर्दै हुन ह
वा सास फे र्न गाह्रो भएको छ भने ०००
मा फोन गर्नुह ोस् ।
यद ि तपार ्इं जहाँ बस्नुहुन ्छ त्यहाँ क ो
सरकारले मास्क लगाउन भने क ो छ भने
मास्क लगाउनुह ोस् ।

तपार ्इं घरमा २ हप्ता एक्लै
बस्नु परे को खण्डमा के गर्ने
भने र तपार ्इं को पर िवारको
लागि योजना बनाउनुह ोस् ।
redcross.org.au/prepare मा गएर
हाम्रो एक सरल उपकरणको प्रयोग
ु ोस्
गर ी योजना तयार गर्र न ह
शान्त रहनुह ोस् । COVID-19 लाग्ने
अधिकां श व्यक् तिलाई हल्का बिमार ी
मात्र हुन ्छ।
पाको उमे र का र पह िले दे खि नै
विराम ी व्यक् तिहरू सबै भ न्दा बढ ी
जोखिममा छन् ।
यद ि तपार ्इं लाइ स्व-अलग रहन
भनिएको छ भने, तपाइँ अलग रहनै
पर्दछ, जब सम्म तपार ्इं लाइ स्वास्थ्य
उपचारको आवश्यकता पर्दै न ।
तपार ्इं को निकटतम पर िवारका
सदस्य बाहे क अन्यसँ ग भौतिक दुर ी
नु ोस् । हात मिलाउने वा
कायम राख् ह
अँग ालो हाल्ने नगर्नुह ोस् ।

प्रश्नहरु? कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य सू चनालाइ १८०० ०२० ०८० मा फोन गर्नुहोस् ।
तपाईंले आफ्नो भाषामा एक दोभाषेक ो लागि अनुर ोध गर्न सक्नुहुन्छ।
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