
 

 

 

तपाईं कोरोनाभाइरस (कोभभड-19) भएको कसैको नजिकको 
सम्पकक मा आउनुभएमा के गने 

What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-
19) – Nepali 

तपाईं कोरोनाभाइरस (कोभभड-19) भएको कसैको नजिकको सम्पकक मा 
आउनुभएमा 
तपाईं यो व्यक्ततको अक्ततम सम्पकक मा आएपछि 14 दिनसम्म आफ्नो घर  वा अतय आवासमा आफूलाई 

अछनवायक रूपमा तवारेतटाइन गननकपिक  ।   

कृपया यो सावधानीपूवकक पढ्नुहोस ्।  थप  िानकारीका लागग, कोरोनाभाइरसको हटलाइन 1800 675 

398(24 घण्टा, हप्ताको 7 दिन) मा सम्पकक  गनुकहोस ्।   

तपाईंले कोरोनाभाइसको हटलाइनमा फोन गनुकभएमा, तपाईं शून्य (0) ववकल्प छनोट गरेर िोभाषे समक्ष 

पहुुँच गनक सक्नुहुन्छ ।  कुनै अन्य फोन कलहरूका लागग, यदि तपाईंलाई िोभाषे चादहएमा, TIS 

National लाई पदहले 131 450 मा फोन गनुकहोस ्।  

  

 

 

घरमा बस्ननहोस ् आफ्ना हातहरू धनननहोस ्र  

खोतिा र  हाक्छिउँ गिाक 
िोप्ननहोस ्

आफ्नो पररवार र  

साथीभाइहरूबाट अलग 

हनननहोस ्

तपाईंलाई चिककत्सा 
सहयोग िादहएमा, आफ्नो 
डातटरलाई वा हटलाइनमा 

फोन गननकहोस ्

नक्िकको सम्पकक  भनेको को हो ? 

तपाईं कोरोनाभाइरस परीक्षणको पोिेदटभ नततिा आएका िोसकैुसुँग आमनु्ने-सामनु्ने गरेर 15 भमनेट भन्िा बढी सम्पकक मा 
आउनभुएको छ वा बन्ि स्थानमा िईु घण्टा भन्िा बढी समय  बबताउनभुएको छ भने, तपाईं नजिकको सम्पकक  हुनहुुन्छ ।  
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नजिकको सम्पकक  ववभभन्न तररकाल ेहुनसक्छ, िस्त ैएउटै घरमा बस्नाल ेवा एउटै कायकस्थलमा काम गनाकले ।  स्वास््य 

तथा मानव सेवा ववभाग (DHHS) ले ततनीहरू नजिकको सम्पकक मा छन ्वा छैनन ्भनेर भन्छ ।  

मलाई तवारेतटाइन ककन आवश्यक छ ? 

क्वारेन्टाइनको अथक गचककत्सकीय हेरचाह वा आपतकालीन अवस्थामा बाहेक तपाईं आफ्नो घर  वा आवासबाट बादहर 
नतनस्कन ुहो ।  नजिकको सम्पकक मा भएका िोसकैुलाई क्वारेन्टाइनमा रहन ुआवश्यक छ ककनभने अन्य व्यजक्तहरूलाई 

कोरोनाभाइरस सने धेरै सम्भावना हुन्छ ।  घरमा बस्न ुर  अन्य व्यजक्तहरूबाट टाढा रहन ु(शारीररक िरूी) आफ्नो पररवार र  

समिुायलाई बचाउने उत्तम तररका हो ।  

व्यायाम गनकको लागग तपाईं घर  बादहर तनसक्न सक्नहुुन्न ।  तपाईं क्वारेन्टाइनमा बस्नपुने बेलामा घरबाट बादहर 
तनस्कनभुएमा तपाईंलाई $4,957 सम्म िररवाना लाग्न सक्छ ।  घरमा बस्नहुोस ्र  सरुक्षक्षत रहनहुोस ्।  

म कहा ँतवारेतटाइनमा बस्न े? 

तपाईं कत ैनबबसाएर तरुुन्त ैआफूलाई क्वारेन्टाइन गने ठाउुँमा िानपुछक  ।  यो सामान्यतया तपाईंको आफ्नो घर  हुन्छ, तर  

तपाईंले घरमा यस्तो गनक नसक्नभुएमा तपाईंको लागग आवासको व्यवस्था गररनेछ ।   

मलेै कसलाई भतननपिक  ? 

तपाईं नजिकको सम्पकक मा हुनहुुन्छ भनेर तपाईंलाई भतनएमा, तपाईंले आफ्नो रोिगारिातालाई भन्नपुछक  ।  तपाईंल े

आफूसुँग बस्ने व्यजक्तहरूलाई तपाईं नजिकको सम्पकक मा रहेको कुरा भन्नपुछक  ।   

म कसरी सनरक्षित रहन े? 

गचककत्सकीय हेरचाह वा आपतकालीन अवस्थामा बाहेक तपाईं आफ्नो घर  वा आवासबाट बादहर तनस्कनहुुुँिैन ।  

• छुटै्ट कोठामा बसेर आफूलाई अन्य व्यजक्तहरूबाट अलग राख्नहुोस ्।   

• आफ्नो हात तनयभमत  रुपमा धुनहुोस ्र  आफूले खोक्िा र  हाजछछउुँ  गिाक छोप्नहुोस ्।  

• अन्य व्यजक्तसुँग एउटै कोठामा हुुँिा सजिककल मास्क लगाउनहुोस ्र  1.5 भमटरको िरुी कायम गनुकहोस ्।  

• सम्भव भएमा छुटै्ट बाथरूम प्रयोग गनुकहोस ्।  

• घरका वस्तहुरू (थाल, कप  र  छुरीकाुँटा सदहत) साझेिारी गनकबाट िोगगनहुोस ्।  

• घरका सतहहरू (टेबलुको मागथ, ढोका, कीबोडक, धारा र  ह्यान्डलहरू) सफा गनुकहोस ्र  बेला-बेलामा कपडाहरू धुनहुोस ्।  

• भभिेका वस्तहुरू ह्यान्डल गिाक डडस्पोिेबल पन्िा लगाउनहुोस ्र  सधैँ आफ्ना हातहरू धुनहुोस ्।   

• पन्िा र  मास्कहरू िस्ता िवुषत वस्तहुरू राखखएको रद्दीटोकरीमा फाल्नहुोस ्।   

• तपाईंलाई भेट्न तपाईंको घर  वा आवास भभत्र मातनसहरू नबोलाउनहुोस ्।   

• यदि तपाईं तनिी घर  वा अपाटकमेन्टमा बस्नहुुन्छ भने तपाईं आफ्नो बगैंचा वा बालकनीमा िान सक्नहुुन्छ ।  तपाईं 

आफ्नो आवासमा दहिंडडुल गिाक तपाईंले सजिककल मास्क लगाउनपुछक  ।   

क्वारेन्टाइन आवश्यक नभएका साथीभाइ वा पररवारहरूसुँग तपाईं आफ्नो लागग खाना वा अन्य आवश्यक चीिहरू प्राप्त 

गनकका लागग सहयोग भलनहुोस ्।   

तपाईं क्वारेन्टाइनमा बस्नपुने बेलामा घरबाट बादहर तनस्कनभुएमा तपाईंलाई $4,957 सम्म िररवाना लाग्न सक्छ ।  

घरमा बस्नहुोस ्र  सरुक्षक्षत रहनहुोस ्।  
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आफ्ना लिणहरूको छनगरानी गननकहोस ्

तपाईं क्वारेन्टाइनमा हुुँिा, तपाईंल ेकोरोनाभाइरसको लक्षणहरूको ववचार गनुकपछक  : 

• ज्वरो आउने 

• गचसो लाग्ने वा पभसना बग्ने 

• खोकी लाग्ने 

• घाुँटी िखु्ने 

• श्वासको कमी हुने 

• नाकबाट पानी बग्ने 

• गन्ध वा स्वािको सिंवेिना हराउन ु

तपाईंलाई यी मध्ये कोरोनाभाइरसका कुन ैपतन लक्षणहरू भएमा तपाईंले परीक्षण गराउनपुनेछ र  त्यसपतछ तरुुन्त घर  

फकक नपुछक  ।   

म नक्िकको सम्पकक मा आएमा के मलेै पररिण गराउननपिक  ? 

तपाईंलाई यी मध्ये कोरोनाभाइरसका कुन ैपतन लक्षणहरू भएमा तपाईंले सल्लाह भलनपुछक  र  परीक्षण गराउनपुछक  ।  

थप  िानकारीका लागग, कोरोनाभाइरसको हटलाइन 1800 675 398(24 घण्टा, हप्ताको 7 दिन) मा सम्पकक  गनुकहोस ्।   

तपाईंले आराम महससु गरररहनभुएमा र  कुन ैलक्षणहरू नभएमा, तपाईंलाई आफ्नो क्वारेन्टाइनको 11 औिं दिनमा परीक्षण 

गनक लगाइनेछ ।   

परीक्षण गराउन िाुँिै हुनहुुन्छ भने तपाईंले अनहुार ढाक्ने चीि लगाउनपुछक  ।  सावकितनक यातायात, ट्याक्सी वा राइडसेयर 
सेवाहरू प्रयोग नगनुकहोस ्।  तपाईंको पररक्षण गररएपतछ, तपाईं तरुून्त ैक्वारेन्टाइनमा भएको ठाउुँमा फकक नपुछक  ।  

कोरोनाभाइरस परीक्षण सबकैो लागग तन:शलु्क छ ।  यसमा मेडडकेयर काडक नभएका व्यजक्तहरू, िस्त ैवविेशबाट आएका 
आगन्तकु, आप्रवासी कामिार र  शरणाथीहरू समावेश हुन्छन ्।  

मलाई लामो समयसम्म तवारेतटाइन गननकपिक  ? 

स्वास््य तथा मानव  सेवा ववभागल ेतपाईंलाई कदहलेसम्म क्वारेन्टाइन गनुकपछक  भनेर भन्नेछन ्।  तपाईंलाई लक्षणहरू 

निेखखएसम्म र  / वा कोरोनाभाइरस परीक्षणको पोिेदटभ नततिा नआएसम्म सामान्यतया क्वारेन्टाइन 14 दिनको हुन्छ ।   

तपाईंले आराम महससु गरररहनभुएमा र  कुन ैलक्षणहरू नभएमा, तपाईंलाई आफ्नो क्वारेन्टाइनको 11 औिं दिनमा परीक्षण 

गनक लगाइनेछ ।  तपाईंल ेआफ्नो परीक्षणको नततिा पखखिंिा तपाईंलाई स्वास््य महससु भए  तापतन, तपाईंलाई सनरक्षित छ 

भनेर नभछनएसम्म तपाईंल ेआफ्नो तवारेतटाइन समाप्त गनक सतननहनतन ।   

आफ्नो स्वास््यको हेरवविार गननकहोस ् 

क्वारेन्टाइनमा रहनु ववशषे गरर बछचाहरूको लागग गाह्रो हुनसक्छ ।   

• घरका अन्य सिस्यहरूसुँग कुरा गनुकहोस ्।  कोरोनाभाइरस बारे िानकारी बझु्नाले अत्यास घटाउनेछ ।  

• सम्भव भएसम्म आफ्नो रोिगारिातासुँग कुरा गरेर घरम ैबसेर काम गने व्यवस्था भमलाउनहुोस ्।  

• आफ्नो बछचालाई घरबाट पढ्न सहयोग गनुकहोस ्।  उपलब्ध भएका अनलाइन सिंसाधनहरू पहुुँच गनुकहोस ्।  

• पररवार तथा साथीभाइहरूसुँग टेभलफोन, इमेल वा सामाजिक सञ्िाल माफक त सम्पकक मा रहनहुोस ्।  

• याि राख्नहुोस,् क्वारेन्टाइन लामो समयसम्म रहने छैन ।   
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सतु्ने, तनरोगगता र  घरमा व्यायामका सझुावहरू सदहत - अनलाइन सिंसाधनहरूमा पहुुँच राख्नहुोस ्।  Wellbeing Victoria 

<https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria>मा भभडडयोहरू उपलब्ध छन ्।  

यदि तपाईंल ेसहन  गनक सक्नभुएन भने, आफ्नो डाक्टरसुँग कुरा गनुकहोस ्वा सम्पकक  गनुकहोस ्: 

• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, फोन : 13 11 14 

कुन ैपतन समयमा सहयोग प्रिान गने सिंकट सहयोग सेवा ।  

• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, फोन : 1300 22 4636 

ततनीहरूले आइसोलेसन भएका व्यजक्तहरूलाई ववशषेज्ञ सेवा प्रिान गरररहेका छन ्।   

• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, फोन : 1800 551800 

यवुा व्यजक्तहरूको लागग तनिःशलु्क र  गोप्य परामशक सेवा ।  

सहयोग प्याकेिहरू उपलब्ध िन ्

कोरोनाभाइरस तनिान भएका वा पजुटट गररएको माभमलाको नजिकको सम्पकक मा आएका योग्य भभक्टोररयन कामिारहरूलाई 

सहयोग गनकको लागग $1,500 को एकमटुट भकु्तानी उपलब्ध छ ।  Pandemic Leave Disaster Payment 

<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment> 

हेनुकहोस ्।  

तपाईंलाई तपाईंको उमेर, अशक्तता वा िीघककालीन स्वास््य अवस्थाको कारणल ेसहयोग चादहएमा, सेवा प्रिायक, 

स्याहारकताक, पररवारको सिस्य वा साथीभाइल ेसहयोग गनक सक्छन ्।  उनीहरूल ेभ्रमण गनुक अतघ तपाईं आफू 

क्वारेन्टाइनमा हुनहुुन्छ भनेर तपाईंले उनीहरूलाई भन्नपुछक  ।  

तपाईंले साथीभाइ वा पररवारबाट सहयोग प्राप्त गनक सक्नहुुन्न भने खाना र  व्यजक्तगत सामानहरू सदहत आपतकालीन 

राहत प्याकेिहरू उपलब्ध छन ्।  

सहयोग र  आपतकालीन राहत प्याकेिहरूको बारेमा िानकारीको लागग वा ककराना सामानहरू प्राप्त गनक मद्दतको लागग 

DHHS.vic. – Quarantine and isolation <https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-

19> वा कोरोनाभाइरसको हटलाइन1800 675 398फोन गनुकहोस ्।   

स्याहारकताक र  घरका अन्य सिस्यहरूका लागग िानकारी  
तपाईं बबरामी पररवारको सिस्यको हेरचाह गिै हुनहुुन्छ भने आफ्नो घरमा सबलैाई सरुक्षक्षत राख्नको लागग तपाईंल ेगनुकपने 

केही महत्त्वपणूक कुराहरू छन ्: 

• क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यजक्त अन्य व्यजक्तहरूबाट टाढा रहेर एउटा कोठामा रहने कुरा सतुनजश्चत गनुकहोस ्।  

• ततनीहरूको ढोका बन्ि राख्नहुोस ्र  सम्भव भएसम्म झ्यालहरू खुला राख्नहुोस ्।  

• स्याहारकताकको सिंख्या न्यनुतम राख्नहुोस ्।   

• कोठामा प्रवेश गनुक अतघ र  पतछ आफ्ना हातहरू सिंध ैसाबनु र  पानील ेधुनहुोस ्वा हात ेसेतनटाइसरको प्रयोग गनुकहोस ्।  

• बबरामीको खान ेर  पकाउन ेभाुँडाकुडाहरू घरको बाुँकी सिस्यहरूबाट अलग राख्नहुोस ्।  

• तपाईं क्वारेन्टाइन गररएको व्यजक्तको कोठामा हुुँिा यदि उपलब्ध भएमा,  सजिककल मास्क (एकल  प्रयोगको फेस मास्क) 

लगाउनहुोस ्।  यदि तपाईंसुँग सजिककल मास्क नभएमा, त्यसको सट्टा अनहुार स्काफक  वा मफलर  िस्ता ढाक्ने कभररङ 

प्रयोग गनुकहोस ्।  

https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria
https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment
https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19


 

What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) – Nepali 5 

• कपडाहरू ह्याण्डभलङ गिाक र  उछच ताप सेदटङमा धुुँिा मास्क र  पन्िाहरू लगाउनहुोस ्।   

• घरका सतहहरू (टेबलुको मागथ, ढोका, कीबोडक, धारा र  ह्यान्डलहरू) बेला-बेलामा सफा गनुकहोस ्।   

• दटस्य ुर  मास्कहरू सील गररएको प्लाजस्टकको थैलीमा फ्याुँक्नहुोस ्।  

• आगन्तकुहरू नल्याउनहुोस ्।  

यदि व्यजक्तले अवस्था बबगििै गएको महससु गनक थालेमा, सल्लाहको लागग कोरोनाभाइरसको हटलाइन 1800 675 398 मा 
फोन गनुकहोस ्।  तपाईंलाई आफ्नो डाक्टरसुँग भेट गनक आवश्यक भएमा, ततनीहरू तयार रहन  सकून ्भनेर पदहल्य ैफोन 

गनुकहोस ्।  

लिणहरूको छनगरानी गननकहोस ्

यदि तपाईंल ेहेरचाह गरररहनभुएको व्यजक्तमा गम्भीर लक्षणहरू ववकास भएमा, िस्त ैसािंस फेनक कदठनाई भएमा, तीनवटा 
शनू्य (000) मा फोन गरेर एम्बलेुन्सको लागग सोध्नहुोस ्।  

यदि अरू कसलैाई लक्षणहरू भएमा, ततनीहरूल ेपरीक्षण गराउनपुछक  र  घरमा रहनपुछक  ।  

 

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit  
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

If you need an interpreter, call TIS National on 131 450 

For information in other languages, scan the QR code or visit  
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> 

 

For any questions 

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours) 

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only 

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay 

Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications  

<covid-19@dhhs.vic.gov.au>. 

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. 

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020. 
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<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> 

http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19
mailto:covid-19@dhhs.vic.gov.au
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19

