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COVID-19 के हो? 

COVID-19 एक संक्रामक रोग हो जुन एक कोरोनाभाइरसको कारण हुन्छ। COVID-19 हुने अधिकांश माननसहरुलाई हल्का 
बिमारी मात्र हुनेछ र विशेष उपचारबिना ननको हुन्छन।् कुनै व्यक्ति कनि बिरामी हुन्छ भन्ने कुरा COVID-19 को प्रकारमा 
ननभभर गर्भछ।  

COVID-19 कसरी सछभ? 

 कुनै संक्रममि व्यक्तिले खोतर्ा, हाछयुुँ गर्ाभ, िोल्र्ा िा भद्र्ा श्िास फेर्ाभ COVID-19 साना िरल कणहरुिाट 

माननसहरुिीचमा फैमलन सतछ।  

यदर् िपाई COVID-19 भएका कोही व्यक्तिको नक्जक हुनुहुन्छ भने उनीहरुको श्िासप्रश्िासिाट ननस्कने भाइरसले िपाई 

संक्रममि हुन सतनुहुन्छ, िा उनीहरुल ेछोएको केही िस्िु िपाईले छोएर त्यसपनछ िपाईको आुँखा, नाक, िा मुख छुुँर्ा पनन 

संक्रमण हुन सतछ। 

COVID-19 कसरी फैमलन्छ र यसिाट आफूलाई कसरी जोगाउने भन्नेिारेमा थप जानकारी यहाुँ पाउन सतनुहुन्छ: 

www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-
prevention  

COVID-19 "भेररएन्ट " (प्रजानि) के हो?  

जि COVID-19 फैलन्छ यसले फ्लूजस्िै पररििभन हुन सतछ। यस्िो पररिनभ हुनु भाइरसको लाधग सामान्य हो। यी 
पररििभनहरुलाई "उत्पररििभन" (म्युटेसन) भननन्छ। म्युटेसनलाई मूल भाइरसको "भेररएन्ट" (प्रजानि) भननन्छ। COVID-19 

का विमभन्न भेररएन्टहरु छन,् जस्िै- डेल्टा (Delta (शुरुमा भारििाट आएको), अल्फा (Alpha ) (शुरुमा संयति 

अनिराज्यिाट आएको), िेटा (Beta ) (शुरुमा र्क्षिण अफ्रिकािाट आएको), गामा (Gamma) (शुरुमा ब्राक्जलिाट आएको) र 
अन्य। फरक भेररएन्टहरु अरुको िुलनामा सक्जलै फैमलन सतछन,् िर यो पनन उही COVID-19 भाइरस नै हो।  

विश्ि स्िास््य संगठनको COVID-19 भेररएन्टको िारेमा यहाुँ थप जानकारी पाईन्छ: 

www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ ।  

अधिक जोखिममा हुने माननसहरु 

सि ैउमेर िा स्िास््य अिस्थाका माननसहरु COVID-19 िाट संक्रममि हुन सतछन।् िथावप, केही माननसहरु यदर् उनीहरु 

संक्रममि भएमा िेरै बिरामी हुने जोखखममा हुन्छन।् यसमा ननम्न िगभका माननसहरु पछभ :  

Coronavirus (COVID-19): What to know about COVID-19 
क्वीन्सल्याण्डबासीहरूका लागि जानकारी 
 

 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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• िदृ्ििदृ्िा माननसहरु।  
• तयान्सर, फोतसोको समस्या, मिुमेह, िा उच्च रतिचापजस्िा अिक्स्थि रोग भएका माननसहरु।  
• सामूदहक आिासीय िरमा िस्ने माननसहरु। 
• दहरासिमा रहेका माननसहरु। 

यी माननसहरुलाई सुरक्षिि राख्नको लाधग हामीले अनिररति कर्म चाल्नु पछभ। जस्िै, यदर् िपाईमा COVID-19 को कुनै 

लिणहरु छन ्भने उनीहरुलाई भेट्नु हुुँरै्न। 

COVID-19 का लक्षणहरु 

COVID-19 को लिणहरू यस्िा हुन्छन:्  

• ज्िरो आउने  

• खोकी लाग्ने 

• िाुँटी र्खु्न े 

• श्िास फेने गाह्रो हुने 

• टाउको र्खु्ने 
• नाकिाट मसगंान िग्ने िा नाक िन्र् हुने 

• थकान 

• पखाला, उल्टी िा िाकिाकी  
• गन्ि िा स्िार्को चेिना हराउने 

• मांसपेशी िा जोनीहरु र्खु्ने  
• खाना नरूच्ने।   

माननसहरुल ेCOVID-19 का फरक लिणहरुको अनुभि गनभ सतछन।् यदर् िपाईलाई COVID-19 को थप गम्भीर लिणहरु 

छन ्भने यसको मिलि िपाईलाई ननको हुन िेरै समय लाग्नेछ। उर्ाहरणको लाधग, भाइरसको चरम लिण भएका 
माननसहरुलाई ननको हुन िेरै हप्िा िा मदहना लाग्न सतछ। हल्का लिण भएका माननसहरु एक रे्खख र्ईु हप्िामा ननको हुन 

सतछन।् 

यदर् िपाईमा COVID-19 को कुनै लिण छ भने, िपाईले जनिसतर्ो चाुँडो परीिण गराउनुपछभ। िपाईंको नक्जकको COVID-

19 परीिण गने स्थान फेला पानभ कृपया यो िेिसाइट हेनुभहोस््ः www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics.  

उपलब्ि सहायता 

यदर् िपाईंलाई COVID-19 को पररक्स्थनिसुँग सामना गनभ गाह्रो भइरहेको छ भने िपाईंले मक्ल्टकल्चरल कनेतट  

(Multicultural Connect) लाई 1300 079 020 मा फोन गनभ सतनुहुन्छ। यदर् िपाईंलाई भाषामा सहयोग चादहन्छ भने 

र्ोभाषेको लाधग अनुरोि गनुभहोस।् 

http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
http://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
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COVID-19 सािभजननक स्िास््य ननरे्शनहरुको िारेमा कुनै प्रश्नहरू भएमा तिीन्सल्याण्ड स्िास््यलाई 134 COVID (13 

42 68) मा फोन गनुभहोस।् िपाईंले गनुभपने कुराहरू उनीहरुले ििाउनेछन।् यदर् िपाईलाई र्ोभाषे चादहन्छ भने फोन गर्ाभ 
अनुरोि गनुभहोस।् यो नन: शुल्क सेिा हो। 

 
 

 
 

 

 


