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ने पाल� / NEPALI
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Version 6 [04.07.2020]

Translated by

�वषय सू ची
कोरोनाभाइरस (COVID-19) के हो र कसर� सु र ��त रहन स�कन्छ?
कोरोना भाइरसको उच्च जो�खममा को छन ् (COVID-19)?
य�द तपा� उच्च जो�खममा हु नु हु न्छ भने आफू लाई कसर� सु र ��त गन�
य�द तपा�मा ल�ण भएमा के गन� ?
आईसोले स न सम्बिन्ध �नद� �शका क�त समयको ला�ग पालना गनुर् प छर् (COVID-19)?
NHS 111 लाई क�हले सम्पकर् गन� ?
NHS 111 लाई कसर� सम्पकर् गन� ?
य�द तपा� आफ्नो अध्यागमन िस्थ�तको बारे मा �चिन्तत हु नु हु न्छ भने के गन� ?
कोरोनाभाइरस (COVID-19) रोक्नलाई सहयोग गनर् को ला�ग के गन� ?

कोरोनाभाइरस के हो (COVID-19) र कसरी सु र ि�त रहने ?
COVID-19 नँया रोग हो, जसले तपाईको छाती र स्वास प्रस्वास प्रणालीलाई असर गनर्सक्छ । यो रोग कोरोना भन्ने भाईरसको कारणले
लाग्दछ।
तपाईसँं ग नबस्ने मािनससँग आफ्नो शारी�रक सम्पकर् घटाएर तथा कोरे नाभाइरसको प्रसार रोक्न जितसक्दो मद्दत गनर् िनम्न आवश्यक स्वच्छता
उपायह�को अनुसरण गरे रतपाई ं सरु ि�त रहन सक्नुहन्� छ । तपाईमां कुनै ल�ण वा अन्य स्वास्थ्य समस्याह� नभए तापिन - यसमा सबै उमेरका
मािनसह� समावेश छन् ।
•

प�रवार र साथीहरूसँगको भेटघाट:

तपाईलें संधै आफूसँग नबस्ने मािनसह�सँग – घर िभत्र र बािहर - किम्तमा 2 िमटर टाढाको दरु ी राखेर शारी�रक दरु ी कायम राख्नुपछर् ।
बेलायतमा, तपा� अक� घरका सदस्यहरूसँग घर�भत्र भेटघाट गनर् सक्नुहुन्छ र �व�भन्न घरका छ जना

व्यिक्तहरूसम्म बा�हर भेटघाट गनर् सक्नुहुन्छ।

स्कटल्यान्डमा, तपा� घर बा�हर एक पटकमा दई
ु वटा घरका

सक्नुहुन्छ।

घरका बढ�मा 8 जना व्यिक्तहरूसँग भेटघाट गनर्

वेल्समा, तपाई◌ं स्थानीय रुपमा (तपाई◌ं बस्ने ठाउँ बाट छ माईल �भत्र) रहनप
ु छर् तर तपाई◌ं एक पटकमा अक�
एउटा घरमा भेटघाट गनर् सक्नुहुन्छ।
उत्तर� आयरल्यान्डमा, तपाई◌ं घर �भत्र छ जना व्यिक्तहरूसँग र घर बा�हर 30 जना व्यिक्तहरू सम्म भेटघाट
गनर् सक्नुहुन्छ।
बेलायत, स्कटल्याण्ड र उत्तर� आयरल्याण्डमा, वयस्कहरूले एक्लै बस्ने वा 18 बषर् मु�नका बच्चाहरूसँग बस्नेहरूले
अक� प�रवारसँग एक अकार्को घरमा 2 �मटरको दरु � कायम नगरे र सँगै समय �बताउने कुरा छनौट गनर् सक्छन ् ।

•

सावर्ज�नक यातायातको प्रयोग :

तपा�ले सकेसम्म सावर्ज�नक यातायातको प्रयोग गनर्बाट जो�गनुपछर् र त्यसको साटो साईकल चलाउने, पैदल �हंड्ने

वा ड्राइभ गन� प्रयास गनुप
र् छर् । य�द तपा�लाई सावर्ज�नक यातायातको प्रयोग गनुप
र् छर् भने, �भंडभाड हुने समयबाट
जो�गने प्रयास गनुह
र् ोस ् र शार��रक दरु � कायम गनुह
र् ोस ् । बेलायत र स्कटल्यान्डमा, तपाई◌ंले सावर्ज�नक

यातायातमा अनुहार ढाक्ने प�हरन लगाउनुपछर् । वेल्स र उत्तर� आयरल्यान्डमा, अनुहार ढाक्ने प�हरनको �सफा�रस
ग�रएको छ तर अ�नवायर् छै न।

•

पुजा गन� ठाउँ हरूमा जाने:

तपा� व्यिक्तगत प्राथर्नाको ला�ग मात्र पुजा गन� ठाउँ हरूमा, सामुदा�यक सेवाहरूमा स्वय◌ंसव
े ा गनर् र अन्त्येिष्टमा

भाग �लनको ला�ग जान सक्नुहुन्छ।
•

काम जार� राख्ने:

य�द तपा�ले सक्नुहुन्छ भने घरबाट काम गनर् जार� राख्नुपछर् । य�द तपा� काममा जान आवश्यक छ भने,
तपा�ले सबैभन्दा प�हले तपा� र तपा�को प�रवारका सदस्यहरूमा कुनै ल�णहरू भए-नभएको जाँच गनप
ुर् छर् । य�द

कसैलाई प�न ल�णहरू नभएमा, तपा� 2 �मटरको शार��रक दरु � कायम राख्ने र बारम्बार हात धुने वा से�नटाइज

गन� ग�र काममा जान सक्नुहुन्छ।

तपा� आफ्नो रोजगारदातासँग सुर�ाका उपायहरू र तपा�को कायर्स्थलमा व्यिक्तगत सुर�ा उपकरणहरूको
उपलब्धताका ला�ग जाँच गनर् सक्नुहुन्छ।

कोरोनाभाइरसको उच्च जो�खममा को छ

कोरोना भाइरसले जो कोहीलाई गम्भीर िबरामी बनाउन सक्छ, तर यस्ता के िह मािनसह� छन् जो धेरै जोिखममा छन्।
उदाहरणको लागी, तपाँई कोरोना भाइरसको उच्च जोिखममा ह�न सक्नुह�न्छ यिद तपाईले:

अंग प्रत्यारोपण गरनुभएको छ भने

कुनै प्रकारह�का क्यान्सरको उपचार
गराईरहनु भएको छ भने

रगत वा बोन म्यारोको क्यान्सर, जस्तै
ल्यक
ू े िमया भएको छ भने

गिम्भर फोक्सोको समस्या, जस्तै िसिस्टक
फाइब्रोिसस वा गम्भीर दम रोग छ भने

तपाई सक्र
ं िमत ह�ने अिधक सभं ावना
बनाएको अवस्था छ भने

तपाईको
ं प्रितर�ा प्रणालीलाई कमजोर गन�
औषधी सेवन गद�हन� हु न्� छ भने

गभर्वती ह�नुहन� छ र �दयको अवस्था
गम्भीर छ भने
यिद तपाईलाई
ु समहु मा पनहुर् �न्छ र तपाईलें आइतवार २९ माचर् २०२० सम्ममा तपाईको
ं लाग्छ िक तपाई ं यी उच्च जोिखमय�
ं स्वास्थ्यसेवा
टोलीबाट िचठी प्रा� गनभर्ु एको छै न वा तपाईको
ं जीपीले (डाक्टर) सम्पकर् गनर्भु एको छै न भने तपाईलें आफ्नो चासोको बारे मा आफ्नो जीपी
(डाक्टर) वा अस्पतालका िक्लिनिसयनसँग छलफल गनपुर् छर् । यिद तपाईसँं ग जीपी छै न भने DOTW UK लाई समथर्नका लािग: ०८०८
१६४७ ६८६ (कल गनर्कालािग यो िन: शल्ु क नम्बर हो) वा ईमेल clinic@doctorsoftheworld.org.uk मा सम्पकर् गनुर्होस।्

यिद तपाई ं उच्च जोिखममा ह� नु ह� न्छ भने आफू लाई कसरी सु र ि�त राख्ने
य�द तपा� कोरोनाभाइरसबाट गम्भीर �बरामी हुने उच्च जो�खममा हुनुहुन्छ भने, तपा�ले आफूलाई र समुदायलाई
बचाउन गनुप
र् न� केह� खास चीजहरू छन ्। समुदायमा संक्रमणको दर प�हले भन्दा कम भएकोले, ढालको ला�ग
�नद� शन प�रवतर्न भएको छ।

के तपा�सँग बस्ने व्यिक्तहरूसँग
तपा�लाई 2 �मटरको शार��रक
दरु � राख्नुपछर् ?

के तपा� व्यायाम गनर् बा�हर
जान सक्नुहुन्छ ?

के तपा� आफ्नो घर बा�हर

मा�नसहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ ?

बेलायत

स्कटल्याण्ड

वेल्स

उत्तर� आयरल्यान्ड

पद� न

पछर्

पछर्

पद� न

सक्छु तर कडाईका

सक्छु तर कडाईका

सक्छु तर कडाईका साथ

शार��रक द◌ुर�

शार��रक द◌ुर�

द◌ुर� स�हत

सक्छु तर कडाईका
साथ 2 �मटरको

शार��रक द◌ुर� स�हत

साथ 2 �मटरको
स�हत

द◌ुर� स�हत छ जना

स�हत

सिक्दन

व्यिक्तहरू सम्म

2 �मटरको शार��रक

सक्छु, कडाईका

साथ 2 �मटरको

सक्छु, कडाईका साथ
2 �मटरको शार��रक

साथ 2 �मटरको

शार��रक द◌ुर�

स�हत एउटा अक�

घरप�रवारसँग

स्थानीय रूपमा

सक्छु, कडाईका साथ 2
�मटरको शार��रक द◌ुर�

स�हत छ जना व्यिक्तहरू
सम्म

बा�हर
य�द तपा� एक्लै बस्ने

य�द तपा� एक्लै वा 18 बषर्

वयस्क हुनुहुन्छ वा
18 बषर् मु�नका

मु�नका बच्चाहरूसँग बस्नुहुन्छ

बच्चाहरूसँग बस्नुहुन्छ
भने, तपा�ले शार��रक

व्यिक्तहरूसँग भेट्न सक्नह
ु ु न्छ ?

आकार्सँग समय

भने, के तपा� घर �भत्र अरु

सक्नुहुन्न

सक्नुहुन्न

वयस्क हुनुहुन्छ वा 18
बषर् मु�नका बच्चाहरूसँग
बस्नुहुन्छ भने, तपा�ले

द◌ुर� �बना एक

शार��रक द◌ुर� �बना एक
आकार्सँग समय �बताउन

�बताउन एउटा

एउटा घरप�रवार रोज्न

घरप�रवार रोज्न

सक्नुहुन्छ ।

सक्नुहुन्छ ।

कोरोनाभाइरस सहयोग (आवश्यक

आपू�तर्को डे�लभर� प्राप्त गनर्) को
ला�ग कसर� दतार् गराउने ?

https://www.gov.uk/
coronavirusextremelyvulnerable

य�द तपा� एक्लै बस्ने

0800 111 4000
मा फोन गनह
ुर् ोस ्

तपा�को ढाल पत्रमा

https://www.adviceni.n

�ववरणहरू हुनुपछर्

support-referral

तपा�को सम्पकर्

et/eform/submit/covid-

यिद तपाई कोरोना भाइरसबाट उच्च जोिखममा ह�नुह�न्छ भने आफुलाई संर�ण गनर् पूणर् सल्लाह GOV.UK मा पढ्नुहोस।्
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremelyvulnerable-persons-from-covid-19

य�द तपा�मा ल�णहरू भएमा के गन� ?
य�द तपा�लाई:

• उच्च तापक्रम छ – तपा�लाई छाती वा ढाडमा छुँदा तातो महसस
ु हुन्छ, वा
• नयाँ, लगातारको खोक� छ – यसको अथर् तपा�ले लगातार खोकन सरु
र् एको छ, वा
ु गनुभ
• तपा�को सामान्य स्वाद वा गन्धको चेतना हराउने, वा प�रवतर्न हुने (anosmia) - य�द तपा�ले कुनै चीजको
गन्ध वा स्वाद �लन सक्नुहुन्न, वा चीजहरू गन्ध वा स्वाद सामान्य भन्दा फरक भएमा
तपा�ले ज�तसक्दो चाँडो यी चरणहरू पछ्याउनु पछर् :

आत्म-अलगाव: किम्तमा 7 �दनको ला�ग घरमा बस्नह
ु ोस ् र सम्भा�वत कोरोनाभाइरस संक्रमण भएका प�रवारहरूको
ला�ग अलगाव �नद� शनको पालना गनुह
र् ोस ्। तपाई◌ंको प�रवारमा वा तपाईसँग निजकको सम्पकर्मा रहने जोसुकैले
14 �दनको ला�ग आत्म-अलगाव रहनुपछर् ।

कोरोनाभाइरसको ला�ग ल�णहरू दे �खएको प�हलो पाँच �दन �भत्र जाँच गराउनह
ु ोस ्:

बेलायत, वेल्स र उत्तर� आयरल्यान्डका जोसुकै, र स्कटल्याण्डमा 5 वषर् वा मा�थका जोसुकैमा य�द ल�णहरू

दे �खएमा उनीहरूमा भाइरस छ �क भनेर पत्ता लगाउन �न:शुल्क पर��ण गनर् स�कन्छ। पर��ण गराउने 2 वटा

त�रकाहरू छन ्। तपा� बस्नभ
ु एको ठाउँ मा पर��ण पय
ु ार्उन स�कन्छ, वा तपाई◌ं पर��ण साइटमा जान सक्नह
ु ु न्छ ।
तपाई◌ंको पर��णको प�रणाम तपा�ले पाठ सन्दे श, इमेल वा फोन कल माफर्त प्राप्त गनुह
र् ु नेछ।
पर��ण बुकि◌◌ंग गनर् वा यसलाई अनलाइन अडर्र गनर्को ला�ग https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-

test मा भ्रमण गनुह
र् ोस ्

य�द तपा�सँग अनलाइन पहुँच छै न भने, बेलायत, वेल्स र उत्तर� आयरल्यान्डमा 119 मा वा स्कटल्याण्डमा
0800 028 2816 मा फोन गनह
ुर् ोस ्।

य�द पर��णको प�रणाम पोिज�टभ भएमा : तपा�ले आफ्नो सात-�दनको आत्म-अलगावको बाँक� भाग पुरा गनुप
र् छर् ,
र तपा�को प�रवारका प्रत्येक व्यिक्तहरू वा तपा�सँग निजकको सम्पकर् भएका व्यिक्तहरूले उनीहरूको 14 �दनको

आत्म-अलगावको बाँक� �दनलाई जार� राख्नप
ु छर् ।

तपा�को �ेत्रमा ट्रे �संग सेवाले तपा�लाई भाइरसको थप प्रसारलाई रोक्न मद्दत गनर्को ला�ग सम्पकर् गन�छ।

उनीहरूले तपा� हालै कहाँ जानुभएको �थयो र कोसँग तपा� कोसँग निजकको सम्पकर्मा हुनुहुन्थ्यो भनेर सोध्नेछन ्
। कसलाई आत्म-अलगाव गनर् र 7 �दन वा सो भन्दा बढ� घरमा बस्न आवश्यक छ भनेर प�हचान गनर् आवश्यक
छ।

य�द पर��णको प�रणाम नेगे�टभ भएमा : य�द तपा�लाई राम्रो महसस
ु भइरहे को छ र ल�णहरू नभएमा तपा�ले

आत्म-अलगाव रोक्न सक्नुहुन्छ। तपा�को घरका अन्य सदस्यहरू वा तपा�सँग निजकको सम्पकर्मा भएका
व्यिक्तहरूले प�न आत्म-अलगाव रोक्न सक्छन ्।
तपा�ले यो �नद� शनको पालना गनर् जरुर� छ, य�द नगनुभ
र् एमा तपा�लाई ज�रवाना लगाइनेछ।

जनस्वास्थ्यका उपायहरू लागू गनर्◌ुको साथै जो�खममा रहे का व्यिक्तहरूलाई खाद्य र अन्य आवश्यक चीजहरू
पुयार्एको सु�निश्चत गनर्को ला�ग प्रहर� र सेनाले भ�ू मका खेल्न सक्छन ्।

(COVID-19) को कारणले गदार्, आप्रवास जमानतको सतर्का रूपमा �रपोटर् गनर्◌े आवश्यकता अस्थायी रूपमा

�नलिम्बत ग�रएको छ । तपा�ले अक� �रपो�ट� ग �म�तको �ववरण स�हत SMS पाठ संदेश प्राप्त गनुह
र् ु नेछ। आश्रय
प्रणाल�मा प�रवतर्नहरूको बारे मा थप जानकार�को ला�ग, यहाँ िक्लक गनुह
र् ोस ्:

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policyand-practice-in-response-to-covid-19/

कोरोना भाइरसको सम्भािवत सं क्र मण भएका प�रवारह�को लािग आईसोले स न सम्बिन्ध िनद� िशका

काममा, स्कूल, जीपी सजर्री, फाम�सी वा
अस्पतालमा नजानहु ोस्

अलग सिु वधाह� प्रयोग गनुर्होस,् वा
प्रयोगह�का बीच सफा गनुर्होस्

अन्य व्यि�सँग निजकको सम्पकर् नगनर्हु ोस्

तपाईलाई
ं डेिलभर गरे को खाना र औषिध
खानुहोस्

पाह�नाह� आमन्त्रण नगनहुर् ोस्

सम्भव भएसम्म एक्लै सत्ु नहु ोस्

िनयिमत �पमा आफ्नो हात धनु ुहोस्

पयार्� पानी िपउनुहोस्

तपाईको
ं ल�णह�लाई न्यनु गनर्
प्यारािसटामोल िलनहु ोस्

तपाईलाई
ं ल�णह� देिखनासाथै कोरोनाभाइरस परी�णको लािग सोध्नहु ोस् (तपाईले श�ु को 5 िदनमा परी�ण गराउनपु छर् ) :
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test. पाठ सन्देशको �पमा परी�णका नितजाह� प्रा� गनर्को लािग तपाईलें
आफ्नो सम्पकर् िववरणह� र चालु मोबाइल फोन िदनपु छर् ।
थप जानकारीको लािगः https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

आईसोले स न सम्बिन्ध िनद� िशका कित समयको लािग पालना गनर्ु प छर् ?
• ल�ण भएका जो कोिह किम्तमा ७ िदनका लािग अलग रही घरमा बस्नपु छर् ।
• यिद तपाई ं अन्य व्यि�ह�सँग बस्नुह�न्छ भने घर बािहर संक्रमण फै लाउनबाट रोक्न उनीह� किम्तमा १४ िदन घरमै र अलग्गै
बस्नुपदर्छ।
• तर, यिद तपाईको
ु भएको िदनदेिख ७
ं घरको कोही व्यि�मा ल�णह� भएमा, उनीह� घरमै बस्नपु दर्छ र उनीह�को ल�णह� श�
िदनसम्म अलग रहनपु दर्छ । यसको अथर् यिद उनीह� १४ िदन भन्दा बिढ घरमानै छन् भने पिन ।
• यिद तपाई ं ७० बषर् वा मािथ उमेर भएका, दीघर्कालीन समस्या भएका, गभर्वती वा कमजोर प्रितरोधात्मक �मता भएका कसैसँग
बस्नुह�न्छ भने, उनीह�लाइ १४ िदन अन्तै कतै बस्ने ठाऊ खोज्ने प्रयास गनुर्होस।्

NHS 111 लाई किहले सम्पकर् गन� ?
• तपाई असाध्यै िबरामी महससु गनहुर् �न्छ र तपाई आफूले गनर् सक्ने काम जस्तै िटभी हेन�, फोन प्रयोग गन�, पढ्ने वा ओछ्यानबाट बािहर
िनिस्कने के िह पिन गनर् सक्नुहन्� न भने
• तपाईलाई घरमा आफ्नो ल�णह� संग सामना गनर् सिक्दन जस्तो लाग्छ भने
• तपाईको
ं अवस्था झन् खराब ह�दँ ै गएकोछ भने
• तपाईका ल�णह� ७ िदन पिछ पिन राम्रो ह�दँ नै भने

NHS 111 लाई कसरी सम्पकर् गन� ?
तपाइँ अ� के गन� प�ा लगाउनको लािग NHS १११ (https://111.nhs.uk/covid-19) अनलाइन कोरोनाभाइरस सेवा प्रयोग
गनर् सक्नहु �नछ
े ।यिद अनलाइन सेवाह� पह�चँ गनर् सक्नहु �न्न भने तपाई ं १११ कल गनर् सक्नहु न� ेछ (कल गनर्का लािग यो िन: शल्ु क
नम्बर हो)। तपाइँ तपाइँको भाषाको दोभाषेका लागी सोध्न सक्नहु �न्छ। तपा�ले बारम्बार सबै प्रश्नहरूको "हो" मा जवाफ

�दएर आफ्नो भाषामा दोभाषे प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ।

यिद तपाई को
ं अध्यागमन िस्थितको बारे मा िचिन्तत ह� नु ह� न्छ भने के गन� ?
अनुमित िबना बेलायत (UK) मा बस्ने समेत, बेलायतमा िवदेशी पयर्टकह� कसैलाई पिन िनम्नह�को लािग शल्ु क लगाइने छै न :
• कोरोनाभाइरसको लािग जाँच गनर् (जाँचले तपाईमां कोरोनाभाइरस नभएको देखाए तापिन)
• कोरोनाभाइरसको उपचार - तर यिद तपाईलें उपचार श�
ु गनर्भु यो र परी�ण गदार् तपाईलाई
ं कोरोनाभाइरस नभएको देखाएमा, तपाईको
ं
परी�णको नितजा पाए पिछ तपाईलाई
क
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• बह�प्रणाली इन्फ्लमेटरी ल�ण देिखएका बच्चाह�को उपचार
यिद तपाईलाई
ं कोरोनाभाइरसको लािग जाँच वा उपचार मात्र भएमा कुनै आप्रवासी जाँचको आवश्यकता छै न। COVID-19.

कोरोनाभाइरसको प्रसार रोक्नको लािग के गन� ?

• तपाई आफ्ना हातह� प्राय: साबनु र पानी प्रयोग गरेर किम्तमा २० सेकेन्डको लािग धनु हु �न्छ भनेर िनि�त गनुर्होस् ।
• सतकर् र सरु ि�त रहने सल्लाहको पालना गनहुर् ोस् ।
• तपाई ं कहाँ बस्नहु �न्छ भन्ने कुरामा भर पद�, अनहु ार ढाक्ने सल्लाहको पालना गनुर्होस् र तपाईसँं ग नबस्ने मािनसह�बाट 2 िमटरको
शारी�रक दरु ी राख्नहु ोस् ।
अिधक जानकारी को लागी:
•
•

NHS िनद�िशका: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
WHO िनद�िशका: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

