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आवासीय वृद्ध स्याहार सेवाका निवासी, उिीहरूका पररवार सदस्य र 

आगन्तुकहरूका लानग जािकारी 

वृद्ध मानिसहरू दवुै COVID-19 (कोरोिाभाइरस) को सम्पककमा आउिे र िनतजा स्वरूप गम्भीर निमारी हुिे थप 

जोनिममा हुिुहुन्छ। व्यवस्थापक, कमकचारी, पररवार र निवासीहरूले हाम्रा जोनिममा रहकेा समदुायका सदस्यहरूलाई 

सुरनित गिक सँगसँगै काम गिुकपछक।  

वृद्ध मानिसहरूलाई सुरिा गिकको लानग वृद्ध स्याहार ग्राम/सुनवधाहरूमा ियाँ प्रनतिन्धहरू लागू गिुकहोस्। कमकचारी, 

आगन्तुक र भटेघाट गिे कामदारहरूलाई COVID-19 भएमा उिीहरूलाई आवासीय वृद्ध स्याहार सेवाहरूिाट टाढा राख्न 

सुनिनित गिक महत्त्वपूणक हुन्छ। उिीहरूले आफ्िै स्वास््य िनजकिाट निरीिण गिुकपछक र वृद्ध स्याहार सुनवधामा प्रवेश 

गिुकपूवक आफ्िा स्वास््य नस्थनत िारे नवस्तृत नववरणहरू उपलब्ध गराउि अिुरोध गररिेछ।  

निवासीहरू 

समुदायको सिै मानिसहरूले जस्तै आवासीय वदृ्ध स्याहार सेवाहरूमा िस्ने मानिसहरूले आफ्िो स्वास््य सुरिा गिकको 

लानग महत्वपूणक भूनमका निवाकह गिुकपछक। सरसफाइको राम्रो िािी र सामानजक दरूीको अभ्यास गिुकको साथै आवासीय वृद्ध 

स्याहार सुनवधाहरूमा भेटघाटहरू गिकमा प्रनतिन्धहरू हुिेछि्। ठूलो समूहका भेट, जमघट र िाह्य भ्रमणहरू साररिे छ। 

निवासीहरूलाई फोि वा नभनियो कलहरूद्वारा पररवार तथा साथीहरूसँग जनित रहि समथकि गररिेछ। 

तपाईंमा COVID-19 का लिणहरू दनेिएमा तपाईंलाई अन्य निवासीहरूिाट छुटै्ट रानििेछ र आगन्तुकहरूलाई भेट्ि 

सकु्नहुिेछैि। तपाईंलाई अलग्गै (आइसोलेट) गररँदा स्वास््य स्याहार र आवासीय स्याहार कामदारहरू सहायता र स्याहार 

उपलब्ध गराउि जारी रहिुहुिेछ। तपाईंलाई आफ्िा कोठा छोड्ि आवश्यक भएमा, जस्तै नचककत्सा स्याहारको लानग, 

तपाईंलाई स्वास््य स्याहार कामदारहरूद्वारा उपलब्ध गराइएको सर्जककल मास्क लगाउि आवश्यक हुिेछ। कुि ैपनि 

स्वस्थकर निवासीलाई मास्क लगाउि आवश्यक छैि। 

आगन्तुकहरू 

नवदशेिाट फकक िुभएका वा पनछल्लो १४ कदिमा COVID-19 पुनि भएका कुिै व्यनिसँग सम्पकक मा भएका आगन्तुकहरू 

आवासीय वृद्ध स्याहार सुनवधामा भ्रमण गिक पाउिु हुिेछैि। ज्वरो आएका, श्वासप्रश्वास निमारीका लिणहरू भएका वा 

इन्फ्लुएन्जा नवरूद्ध िोप िलगाइएका कुिै पनि व्यनिले भेट गिक पाउि ुहुिेछैि। 

१ मे दनेि वृद्ध स्याहार सुनवधामा भेटघाट गिकको लानग तपाईंले इन्फ्लुएन्जा िोप लगाउिुपछक। 

भेटघाटहरू छोटो र निवासीको कोठा, िानहर वा नवशेष निर्दकि िेत्र (कुिै सामुदानयक स्थािमा) मा हुिुपछक।  

प्रत्येक निवासीसँग एकै समयमा नचककत्सकहरू सनहत दईुभन्दा िकढ आगन्तुकहरू हुिुहुदँिै र नवशेष पररनस्थनतहरूमा िाहके 

१६ वषक वा सोभन्दा मुनिका िालिानलकाहरूलाई भेटघाटको अिुमनत कदइएको छैि।  

सिै आगन्तुकहरूलाई निवासीको कोठा प्रवेश गिुकअनघ र छोड्दा आफ्िा हातहरू धुि आवश्यक हुिेछ र सम्भव भएसम्म 

अस्वस्थ भएको अवस्थामा टाढा रहिे सनहत सामानजक दरूीको अभ्यास गिक प्रोत्सानहत गररिेछ।  

व्यवस्थापकहरू र कमकचारी 

आवासीय वृद्ध स्याहार सुनवधाहरूले निवासीहरूलाई COVID-19 िाट सुरनित राख्न अनतररि सावधािीहरू 

अपिाउिुपछक भिी सरकारले घोषणा गरेको छ। कमकचारीको स्वास््यलाई ध्यािपवूकक निरीिण गररिेछ, ियाँ र फर्कक िे 
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निवासीहरूलाई प्रवेश गिुकपूवक परीिण गररिेछ तथा साइिेज (नचत्रण) र सञ्चारको अन्य माध्यमिाट निवासीहरूको 

स्वास््य सुरिा गिकको लानग चानलएका कदमहरू व्याख्या गिक प्रयोग गररिेछ। 

वृद्ध स्याहारका प्रदायकहरूलाई धेरै कामदारहरू उपलब्ध गराउिको लानग, वृद्ध स्याहार सुनवधा र गृह स्याहार 

प्रदायकहरूको लानग अन्तराकनिय नवद्याथीलाई काम गिे सीमा हाल सरकारले स्थनगत गरेको छ। यसले अन्तराकनिय 

नवद्याथी िसक र अन्य वृद्ध स्याहरका कामदारहरूलाई दईु हप्तामा ४० घण्टाभन्दा िकढ काम गिक अिुमनत कदिेछ। हाल 

अिनेलयामा लगभग २०,००० अन्तराकनिय नवद्याथी िसकहरूले अध्ययि गरररहकेा छि्। 

हामीले coronavirus फैलििाट रोक्नमा कसरी मद्दत गिक सक्छौं ? 

सही तररकाले हात साफ गिे र हानछछउँ गिे/िोके्न िािीको अभ्यास गिे धेरैजसो भाइरसहरू नवरूद्धको उत्कृि प्रनतरिा हो। 

तपाईंले निम्न गिुकपछक: 

 िािा िािुअनघ र िािा िाइसकेपनछ र शौचालय गएपनछ सनहत, आफ्िा हातहरू िारम्िार सािुि र पािीले 

धुिुहोस् 

 आफूले िोक्दा र हानछछउँ गदाक छोप्नुहोस्, रटस्यहुरू िि गिुकहोस ्र आफ्िा हातहरू धुिुहोस् र 

 अन्य व्यनिको सम्पकक मा िआउिुहोस् (सम्भव हुदँासम्म मानिसहरूिाट १.५ नमटर भन्दा टाढा रहिुहोस्)। 

थप जािकारी  

Coronavirus नचन्ताको नवषय भएतापनि, ज्वरो आउिे, िोकी लाग्ने, घाँटी दखु्न ेवा थकाि महससु गिे जस्ता लिणहरू 

प्रदशकि गिे मानिसहरूलाई रूघा िोकी वा अन्य श्वासप्रश्वास सम्िन्धी निमारीको कारणले पनि सम्भाविा हुन्छ - 

COVID-19 ले मात्र होइि भन्ने कुरा सम्झि महत्त्वपूणक हुन्छ। 

ताजा सुझाव, जािकारी र स्रोतहरूका लानग, www.health.gov.au मा जािुहोस्।  

रानिय coronavirus मद्दत लाइिलाई 1800 020 080 मा फोि गिुकहोस्। यो कदिको २४ सै घण्टा, हप्ताको सातै कदि 

उपलब्ध छ। तपाईंलाई दोभाषे वा अिुवाद सेवाहरू आवश्यक भएमा, 131 450 मा फोि गिुकहोस्।   

प्रत्येक राज्य वा िेत्रको सावकजनिक स्वास््यको फोि िम्िर www.health.gov.au/state-territory-contacts मा 

उपलब्ध छ। 

तपाईंसँग आफ्िो स्वास््यको िारेमा नचन्ता छ भिे नचककत्सकसगँ कुराकािी गिुकहोस्। 

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

