
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

हामी अब 'Amber' (सुन्तला) तहमा छ ौं। 
 

एम्बर (सुन्तला)  तहको मतलब त्यह ाँ समुद यम  COVID-19 केसहरूको संख्य  बढेको छ, र अस्पत लम  धेरै  

संक्रममत व्यक्तिहरू छन्। क्वीन्सल्य ण्डक  प्रमुख स्व स्थ्य अमधक रीले COVID-19 को फैल वट रोक्न नय ाँ स्व स्थ्य 

सुझ व मसफ ररस गददछ। तप ईं र तप ईं वरपरक  म मनसहरूल ई COVID-19 ब ट जोग उन स्व स्थ्य सुझ वहरू प लन  

गनुद महत्त्वपूर्द छ। 

 

यमद तप ईं घर मित्र हुनुहुन्छ र सामाजिक रूपमा 1.5 

जमटर दूरी राख्न सकु्न हुन्न भने मास्क लगाउन 

जसफाररस गररन्छ। यसम  मनम्न अवस्थ हरू पछद न्: 

•  क मम  

• मित्री (इनडोर) स्थ नहरू, जसै्त समपंग सेन्टरहरू 

• मित्री स मुद मयक क यदक्रमहरू 

• पूज  गने स्थ नहरू 

• जमघटहरू, जसै्त मवव ह व  अने्त्यमि। 

तप ईंले मनम्न अवस्थ म  म स्क लग उनु पछद : 

• स्व स्थ्य सेव  के्षत्रहरूम  (जीपी, अस्पत ल, 

वृद्ध हेरच ह र अशित   आव स) 

• स वदजमनक य त य तम  

• यमद तप ईं वृद्ध हुनुहुन्छ व  उच्च जोक्तखमम  हुनुहुन्छ 

िने 

• यमद तप ईं COVID-19 ब ट धेरै मबर मी हुने उच्च 

जोक्तखमम  रहेक  व्यक्तिहरूको वररपरर हुनुहुन्छ िने, 

जसै्त वृद्ध व्यक्तिहरू, अप ङ्गत  िएक  व्यक्तिहरू र 

धेरै मबर मी व  इमु्यनोकम्प्रोम इज िएक  व्यक्तिहरू। 

 
यजद तपाईौंलाई तपाईौंको रोिगारदाता, स्वास्थ्य सेवा 

प्रदायक, स्थान वा तपाईौंले भ्रमण गरररहनुभएको 

घरपररवारले भन्यो भने तपाईौंले मास्क लगाउनु पछछ  । 

तप ईंल ई मनम्न कुर हरू गनद पमन मसफ ररस गररएको छ: 

• यमद तप ईं मबर मी हुनुहुन्छ िने घरम  बसु्नहोस् 

• यमद तप ईंल ई COVID-19 लक्षर्हरू 

देक्तखएम  दु्रत एक्तन्टजेन परीक्षर् (RAT) 

मलनुहोस् 

• यमद तप ईंको घरको कसैले COVID-19 को 

ल मग सक र त्मक परीक्षर् गरेको छ िने 

प्रते्यक 2 मदनम  RAT परीक्षर्  मलनुहोस्। 

तप ईंले  मन: शुल्क RAT मकटहरू प उन 

योग्य हुनुहुन्छ मक िनेर पत्त  लग उनुहोस्। 

• तप ईंको सबै COVID-19 खोपहरू लग उनुहोस्। 

• मनयममत रूपम  ह त धुने र खोकी र ह छु्ाँ गद द छोपे्न 

जस्त  सरसफ इम  ध्य न मदनुहोस्। 

यमद तप ईंको COVID-19 परीक्षर् पररर् म सक र त्मक आयो 

िने, तप ईंले: 

• क्वीन्सल्य ण्ड स्व स्थ्यसाँगआफ्नो RAT पररर् म दत द 

गनुदहोस् । 

• तप ईं मनको नहुन्जेल  र COVID-19 को कुनै लक्षर् 

नहर एसम्म घरमै बसु्नहोस् 

• तप ईंले पमहलो पटक सक र त्मक परीक्षर् गरेको मदन 

देक्तख 7 मदनसम्म म स्क लग उनुहोस् 

• तप ईंको पमहलो सक र त्मक परीक्षर् गरेको मदन 

देक्तख 7 मदनसम्म अस्पत ल, वृद्ध हेरच ह व  

अशित  हेरच ह केन्द्रहरूम   नज नुहोस् 

• तप ईंसाँग बसे्न म मनसहरूम  लक्षर्हरूको मनगर नी 

र ख्न िनु्नहोस्। 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 

ममटर 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive
https://www.qld.gov.au/rat-positive


 
 
यजद तपाईौंलाई आफ्ना लक्षणहरू वा घरमा आफ्नो हेरचाह गनछ मद्दत चाजहन्छ भने, कृपया राजरि य कोरोनाभाइरस 

हेल्पलाइनलाई 1800 020 080 मा फोन गनुछहोस् (यजद तपाईौंलाई दोभाषे चाजहन्छ भने जवकल्प 8 जिच्नुहोस्)। 

तप ईंल ई टर  मफक ल इटको मवमिन्न रंग अनुस रको सुझ वहरू प लन  गनद मसफ ररस गररन्छ। 

 

रातोको  मतलब समुद यम  COVID-19 को धेरै फैल वट छ। 
 

 

एम्बर (सुन्तला) को  मतलब  समुद यम  COVID-19 को फैल वट बमढरहेको छ । 
 

 

हररयोको  मतलब मतलब समुद यम  COVID-19 को फैल वट धेरै छैन। 
 
 

 

सबैल ई सुरमक्षत र ख्न मद्दत गनुदिएकोम  धन्यव द। 
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