
 

 

 
 
 

यदि COVID-19 परीक्षण गिदा पोदिदिभ आएमद 

के गरे्न? 
 
 

 

मैले कस्तो प्रकदरको परीक्षण गर्नापर्ा? 

'र्यददपड एन्टििेर् िेस्ट' (द्रनत एन्टििेर् परीक्षण), वद 'RAT', एक COVID-19 

परीक्षण हो िनर् तपदईं आफैं ले घरमै गर्ा सक्ननहुन्र्। तपदईंले सनपरमदकेि, 

फदमेसीहरू, र अर्लदइर् स्टोरहरूबदि परीक्षण दकि दकन्न सक्ननहुन्र्। 

सहुलियत कार्ड भएका व्यक्तिहरू र शरणार्थीहरू िगायत केही व्यक्तिहरूिे 

Queensland Health लितरण केन्द्रहरूबाट लि:शुल्क RAT लकटहरू प्राप्त 

गिड सक्छि्। 

त्यहदाँ दवदभन्न प्रकदरकद RAT परीक्षणहरू र्र््। दकिहरूले यद त तपदईंको 

मनखमद वद र्दकमद स्वदब रदखेर परीक्षण गर्े वद तपदईंको र्यदल परीक्षण गर्ा 

स्वदब प्रयोग गिार्। तपदईंले 

प्रत्येक परीक्षण एक पिक मदत्र प्रयोग गर्ा सक्ननहुन्र्। तपदईंले  र्दक वद यदाल  को 

प्रयोग गरेर कसरी पररक्षण गर्े भने्न दर्िेशर्हरू आफ्र्ो भदषदमद पदउर् सक्ननहुन्र्। 

यदि तपदईंसाँग RAT दकि रै्र् भर्े, तपदईंले PCR परीक्षण गर्ा सक्ननहुन्र्। PCR 

परीक्षण भर्ेको COVID-19 परीक्षण हो िनर् तपदईंले परीक्षण न्टिदर्क वद स्वदस्थ्य 

सेवद सनदवधदमद दलर्नहुन्र्। 

यदि मेरो पोदिदिभ परीक्षण आयो भर्े के हुन्र्? 

यदि तपदईंले RAT मद पोदिदिभ र्दतिद आयो भयो भर्े PCR पदर् परीक्षण गर्ना 

पिैर्। तपदईंको पोदिदिभ RAT र्दतिद क्वीन्सल्यदण्ड स्वदस्थ्यमद ररपोिा गर्ना 

महत्त्वपूणा र्। तददक हदमीलदई थदहद हुन्र् कदत िर्दमद COVID-19 र् र तददक 

तपदईंले COVID-19 हुाँिद के गर्े भने्नबदरेमद िदर्कदरी प्रदप्त गर्ा सक्ननहुन्र्। 

तपदईंले यो अर्लदइर् फदरम प्रयोग गरेर आफ्र्ो र आफ्र्ो पररवदरकद अन्य 

व्यन्टिहरूको पोदिदिभ पररणदम ररपोिा गर्ा सक्ननहुन्र्। 134 COVID (13 42 

68) लदई फोर् गर्नाहोस् र यदि तपदईंलदई आफ्र्ो पररणदम ितदा गर्ाकद लददग 

मद्दत चददहन्र् भर्े िोभदषेको लददग अर्नरोध गर्नाहोस्।  

यदि तपदईं PCR परीक्षणको लददग न्टिदर्कमद िदर्नभयो भर्े, तपदईंको 

मोबदइल फोर्मद तपदईंको परीक्षणको र्दतिद र तपदईंलदई COVID-19 भएको 

कदरण के गर्ेबदरे िदर्कदरी सदहतको िेक्स्ट सने्दश प्रदप्त गर्नाहुर्ेर्। 

 
 
 

 

 

 

 

 

यदि तपदईं सञ्चो महसनस गर्नाहुन्र् र घरमै दर्को हुाँिै 
हुर्नहुन्र् भर्े: 

यलि तपाईंको पोलिलटभ परीक्षण आयो भि, तपाईंिाई COVID-19 िागेको छ। पूणा 

रूपमद खोप लगदएकद व्यन्टिहरूलदई COVID-19 भएकद धेरैिसोमद हल्कद 

लक्षणहरू मदत्र िेन्टखर्ेर् र उर्ीहरूलदई अलगै्ग बसेर घरमै आफ्र्द लक्षणहरू 

व्यवस्थदपर् गर्ा सक्र्र््। 

तपदईंले धेरै दबरदमी भएको महसनस र्गरेको हुर् सक्र्, वद तपदईंलदई घदाँिी िनखदइ, 

ज्वरो, खोकी, िनखदइ र िदउको िनखदइ हुर्सक्र्। यदि तपदईं दचन्टित हुर्नहुन्र् भर्े, 

एक सदथी वद पररवदरको सिस्य वद समनिदय सिस्यलदई तपदईंको हदलखबर बनझ्न 

दिर्मद एकपिक फोर् गर्ा अर्नरोध गर्नाहोस्। 

 

तपदईंलदई COVID-19 हुाँिद आफ्र्ो हेरचदह 
गर्नाहोस् 

तपदईंले रददरि य कोरोर्दभदइरस हेल्पलदइर्लदई 1800 020 080 मद फोर् गर्नापर्ा  

(एक अर्नवदिकको लददग 8 दथच्ननहोस्) वद तपदईंको डदक्टर (GP) लदई दचदकत्सद 

सल्लदहको लददग फोर् गर्नाहोस् यदि तपदईं: 

• 2 वद 3 दिर् पदर् पदर् सञ्चो भएको  रै्र्, वद दबरदमी हुाँिैर् 

• पनरदर्ो (क्रोदर्क) स्वदस्थ्य अवस्थद र् 

• गभावती हुर्नहुन्र् 

तपाईंको डदक्टरले COVID-19 को उपचारको प्रेक्तिपसि लिि 

सक्छ यलि त्यो तपाईमको िालग उपयुि उपचार हो भिे। 

COVID-19 भएकद िोकोहीको लददग, घरमद आफ्र्ो हेरचदह गर्ा, तपदईंले: 

• धेरै आरदम गर्नाहोस् र सनत्ननहोस् 

• िीउलदई िदलय रदख्न पदर्ी दपउर्नहोस् 

• आफ्र्ो तदपक्रम िदाँच गर्नाहोस् 
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https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 

 
 
 
 

 

•  उच्च तदपक्रम वद िनखदइ र पीडमद मद्दत गर्ा औषदध (paracetamol र 

ibuprofen) दलर्नहोस् 

• आफ्र्ो दर्यदमत औषदध सेवर् गरररहर्नहोस् 

• फोर् वद सदमददिक सञ्जदलमदफा त आफ्र्ो पररवदर र सदथीहरूसाँग 

सम्पका मद रहर्नहोस्। 

यदि तपदईं COVID-19 बदि दबरदमी हुर्नहुन्र् भरे् आफ्र्द लक्षणहरू 

लेख्र्न रदम्रो दवचदर हो। तपदईं यस तपदईं कस्तो महसनस गर्नाहुन्र् रेकडा 

गरे् डदयरीलदई प्रयोग गर्ा सक्ननहुन्र्। यसले डदक्टरलदई तपदईं कदत 

दबरदमी हुर्नहुन्र् भरे्र व्यदख्यद गर्ा मद्दत गर्ा सक्र्। 

 

 

मैले कहदाँ मद्दत पदउर् सक्र्न? 
यदि तपदईंलदई आफ्र्द लक्षणहरू व्यवस्थदपर् गर्ा मद्दत चददहन्र् वद COVID-19 को 

लददग दचदकत्सद हेरचदहको बदरेमद सल्लदह चददहन्र् भर्े रददरि य कोरोर्दभदइरस 

हेल्पलदइर् (National Coronavirus Helpline) लदई 1800 020 080 मद फोर् 

गर्नाहोस्। िोभदषेको लददग 8 दथच्ननहोस्। िोदडर्कद लददग तपदईंले केही दमर्ेि पखार्न पर्े 

हुर् सक्र्। कृपयद धैया गर्नाहोस्, तपदईंलदई सेवद दिइर्ेर्। 

यदि तपदईं र्सासाँग कन रद गर्ा चदहर्नहुन्र् भर्े, 13 HEALTH लदई 13 43 

25 84 मद फोर् गर्नाहोस् र COVID-19 बदरे स्वदस्थ्य सल्लदहको लददग 1 

दथच्ननहोस्। 

पोदिदिभ RAT परीक्षण ितदा गर्ा, खोपको लददग बनदकङ, परीक्षण, वद 

COVID-19 प्रदतबन्धहरूबदरे िदर्कदरीको लददग 134 COVID लदई 13 

42 68 मद फोर् गर्नाहोस्। 

यदि तपदईंलदई खदर्द, औषदध र अन्य आपूदताहरू ल्यदउर् मद्दत चददहन्र् भर्े, तपदईंले 

सदमनिददयक सनधदर हिलदइर् (Community Recovery Hotline) लदई 1800 173 

349  र्म्बरमद सम्पका  गर्ा सक्ननहुन्र्। 

यदि तपदईं दचन्टित हुर्नहुन्र् वद सदमर्द गर्ा गदह्रो भयो भर्े, तपदईं 

बहुसदंसृ्कदतक सञ्जदल (Multicultural Connect) लदई 1300 079 020 मद 

फोर् गर्ा सक्ननहुन्र् र आफ्र्ै भदषद बोल्र्े कसैसाँग कन रद गर्नाहोस्। यदि तपदईं 

गे्रिर दिस्बेर् के्षत्रमद बस्ननहुन्र् भर्े तपदईंले र्सासाँग COVID-19 लक्षणहरू, 

दचिदहरू बदरे कन रद गर्ा सक्ननहुन्र् वद स्वदस्थ्य सल्लदह दलर् सक्ननहुन्र्। हदमी 

तपदईंको भदषद बोल्र्छं र िोभदषे प्रयोग गर्ौं। 

आकन्टिक अवस्थदमद सधैं  िीर्न शून्य (000)  मद फोर् गरेर एम्बनलेन्स 

बोलदउर्नहोस्। 

 

 

 यी सेवदहरूलदई फोर् गिदा िोभदषेको लददग 

अर्नरोध गर्ना दर्िः शनल्क हो। 
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https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

