
 
 

(Nepali/नेपाली) 
 

यो जानकारी अक्टोबर 2022 को मिमिसम्म अद्यावमिक छ। 

 

 

COVID-19 का लामि  

चिचित्सा हेरिाह 
 
 
 

अमिकाांश िामनसहरूले घरिै COVID-19 व्यवस्थापन िनन सक्छन्। 

कोही-कोही िामनसहरू COVID-19 बाट िेरै मबरािी हुने सम्भावना हुन्छ।  

यमि िपाईांसँि COVID-19 छ भने िपाईांले आफ्नो डाक्टर वा रामरि य 

कोरोनाभाइरस हेल्पलाइनलाई 1800 020 080  िा फोन िनननपछन  यमि 

िपाईां: 

• 65 वर्नभन्दा िामि हुननहुन्छ 

• िभनविी हुननहुन्छ 

• अपाङ्गिा (अशक्त) हुननहुन्छ 

• मवद्यिान रोिहरू भएका िामनस हुनहुन्छ। जसै्त 

हृियरोि, ििनिेह वा क्यान्सर छ। 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

िपाईांले रामरि य कोरोनाभाइरस हेल्पलाइनलाई मिन वा रािको कन नै 

पमन सिय 1800 020 080  िा फोन िनन  

सक्ननहुन्छ। िोभारे्को लामि 8 मिच्ननहोस्। 

हेल्पलाइनिा रहेका व्यक्तक्तले िपाईांका लक्षणहरू र अन्य मिमकत्सा 

अवस्थाहरूिा आिारिा िपाईांको लामि सही प्रकारको COVID स्वास्थ्य 

सेवा बिाउनेछन्।

घरिा बसेर मनको हुननहोस् 
िपाईांका लक्षणहरू हल्का छन् भने िपाईांले घरिै आफ्नो हेरिाह 
िनन सक्ननहुन्छ। 

1. घरमा डाक्टरिो चिचित्सा हेरिाह 

िपाईां घरिा बस्नको लामि पयानप्त सञ्चो हुननहुन्छ, िर िपाईांको 
लक्षणहरू वा अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरूको कारणल ेएक GP ले 
फोनबाट िपाईांको हेरिाह िनेछ। िपाईांले फोन वा मभमडयो कल 
अपोइन्टिेन्ट िननको लामि उनीहरूलाई फोन िनननपनेछ। 

िपाईांलाई COVID-19 को उपचार आवश्यक छ 
कक छैन मक भनेर डाक्टरले मनणनय िनेछ। 

2. अस्पतालबाट घरमै उपिार 

िोरै सांख्यािा केही िामनसहरूको हेरिाह अस्पिालका 
किनिारीहरूल ेफोनबाट िनननपने हुन्छ। Queensland Health 
ले िपाईांलाई यो व्यवस्था िनन 24 घन्टामभत्र फोन िनेछ। 
उनीहरूले िपाईांलाई िपाईांको लक्षण जाँि िनन वा और्मिको 
िद्दिको लामि एउटा उपकरण पठाउन सक्छन्। 

3. अस्पताल जानुहोस् 

यमि िपाईांलाई िम्भीर लक्षणहरू छन् भने िपाईांलाई 
अस्पिाल जान भमनन्छ। रामरिय कोरोनाभाइरस हेल्पलाइनले 
िपाईांलाई एम्बनलेन्स 000 िा जोड्नेछ। 

चनम्न अवस्थामा तुरुन्तै तीन शून्य (000) मा फोन गरेर 
एमु्बलेन्सलाई बोलाउनुहोस्, यचि तपाईं: 
• राम्रोसँि सास फेनन सक्ननहुन्न, घरमा क िंडदुल गदाा 

पकन 
• 10 मिनेटभन्दा बढी सियसम्म छािीिा िनखाइ छ 
• खोकीिा रिि छ 
• िक्कर लाग्नन वा हल्का टाउको भएको िहसनस िननन 

(िपाईां ढल्ने वा बेहोस हुन सक्ननहुन्छ) 
• आफ्नो हेरिाह िनन सक्ननहुन्न। 

 

 

 

 

 

 

 Page 1 of 2 

  

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 
 

COVID-19 भएिा जोिोहीले यचि उनीहरूिो 
स्वास्थ्य खराब हुन थालेिो महसुस गनुु हुन्छ भने 
स्वास्थ्य उपिार पाउन  
 डाक्टर (GP) वा हेल्पलाइनलाई फोन गनुु जरूरी 
हुन्छ। 
यचि 2-3 चिनपचछ उनीहरुिो लक्षणहरू सुधार भएन 
वा तपाईं धेरै चबरामी हुनुहुन्छ भने सबैल ेमद्दत मागु्न 

पछु। 
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नेपाली (Nepali) यो जानकारी अक्टोबार 2022 को मिमिसम्म अद्यावमिक छ। 

 
 
 

िपाईांसँि COVID-19 छ भने्न कन रा फोनिा सो व्यक्तक्तलाई भन्ननहोस्। यमि 

िपाईांलाई आवश्यक भएिा एक िोभारे्को लामि अननरोि िनननहोस्। 

कन नै पमन व्यक्तक्तले एम्बनलेन्सलाई फोन िनन सक्छन्। क्वीन्सल्याण्डिा यो 

मन:शनल्क सेवा हो। एम्बनलेन्सलाई फोन ििान िपाईांको जीवन बच्न सक्छ। 

यमि िपाईांलाई COVID-19 बाट मनको हुनको लामि अस्पिालिा भनान 

हुन आवश्यक छ भने, कसैले घरिा िपाईांको पररवारको हेरिाह 

िनननपने हुन सक्छ। िपाईांको कन नै मवश्वस्त सािी, आफन्त वा सिनिायका 

सिस्यलाई आफ्ना बच्चाहरूको हेरिाह िनन अननरोि िनन सक्ननहुन्छ। 

COVID-19 उपचार 

धेरै कबरामी हुने उच्च जोखिममा र ेका माकनस रूका लाकग 

COVID-19 उपचार रू उपलब्ध छन्। उपचार गना तपाईिंले 

चक्की वा क्याप्सुल रू िान सक्नुहुन्छ। यकद तपाईिंले 

अस्पतालमा उपचार प्राप्त गदै हुनुहुन्छ भने तपाईिंको  ातमा 

‘कडि प’ लगाएर उपचार गररन्छ। 

यकद तपाईिंलाई COVID-19 लागेको छ र यकद तपाईिंको लाकग 

स ी उपचार  ो भने डाक्टरले तपाईिंलाई COVID-19 

उपचारको लाकग एक प्रेेखिप्शन (औषधी लेिेको कागज) कदन 

सके्छ। यकद तपाईिंमा जकिल स्वास्थ्य रोग छ वा तपाईिं 70 वषा 

वा माकिको हुनु हुन्छ भने उपचारको लाकग तपाईिंले यसबाि लाभ 

पाउनु हुनेछ। 

तपाईिंले COVID-19 को सकारात्मक परीक्षण पाउनु भएको वा 

लक्षण रू कवकास गरेको पााँच कदन कभत्र उपचार सुरु गना 

आवश्यक छ। 

उपचार प्राप्त गना, तपाईिंलाई कनम्न कुरा रू आवश्यक हुन्छ: 

• RAT वा PCR परीक्षणको सकारात्मक नकतजा 

• फामेसीमा कदनको लाकग तपाईिंको GP ले कदएको 

पे्रखिप्शन 

• COVID-19 औषकध भएको फामेसी भेिाउन 

 

 

 

 

 

मैले िहााँ मद्दत पाउन सक्छु? 

यमि िपाईांलाई आफ्ना लक्षणहरू व्यवस्थापन िनन िद्दि िामहन्छ, वा 

COVID-19 को लामि मिमकत्सा हेरिाहको बारेिा सल्लाह िामहन्छ 

भने, रामरिय कोरोनाभाइरस हेल्पलाइन (National Coronavirus 

Helpline) लाई 1800 020 080 िा फोन िनननहोस्। िोभारे्को लामि 

8 मिच्ननहोस्। जोमडनका लामि िपाईांले केही मिनेट पखननन पने हुन 

सक्छ। कृपया िैयन िनननहोस्, िपाईांलाई सेवा मिइनेछ। 

यमि िपाईां नसनसँि कन रा िनन िाहननहुन्छ भने, 13 HEALTH 

लाई 13 43 25 84  िा फोन िनननहोस् र COVID-19 बारे 

स्वास्थ्य सल्लाहको लामि 1 मिच्ननहोस्। 

पोमजमटभ RAT परीक्षण ििान िनन, खोपको लामि बनमकङ, 

परीक्षण, वा COVID-19 प्रमिबन्धहरूबारे जानकारीको लामि 

134 COVID लाई 13 42 68 िा फोन िनननहोस्। 

यमि िपाईांलाई खाना, और्मि र अन्य आपूमिनहरू ल्याउन िद्दि 

िामहन्छ भने, िपाईांले सािनिामयक सनिार हटलाइन (Community 

Recovery Hotline) लाई  1800 173 349  नम्बरिा सम्पकन  िनन 

सक्ननहुन्छ। 

यमि िपाईां मिक्तन्ति हुननहुन्छ, वा सािना िनन िाह्रो भयो भने, िपाईां 

बहुसाांसृ्कमिक सञ्जाल (Multicultural Connect) लाई 1300 079 

020 िा फोन िनन सक्ननहुन्छ र आफ्नै भार्ा बोल्ने कसैसँि कन रा 

िनननहोस्। 

आकक्तिक अवस्थािा सिैं  तीन शून्य (000)  िा फोन िरेर एम्बनलेन्स 

बोलाउननहोस्। 
 

 
 
यी सेवाहरूलाई फोन ििान िोभारे्को 

लामि अननरोि िननन मनिः शनल्क हो। 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

