ई-िंस्किण

(Nepali version)

COVID-19 सँ ग लड् न सुझावहरुको हाइलाइटहरु
संस्करण मिमि: 7 अमिल 2022
COVID-19 सँग लड् नको ननम्ति सुझावहरु (हाइलाइटहरु)
COVID-19 केसहरुको पमहचान गनन भाइरस पररक्षण गनन अमि आवश्यक छ । न्यू क्लिक एमसड जााँ चहरु एकदि िभावकारी हुन्छ
िर यसको लामग दक्ष व्यक्लिहरुद्वारा संयुि रुपिा नाक र घााँ टी मभत्रको यान ल संकलन गनन का लामग पररक्षण केन्द्रहरु वा िोबाइल
निू ना संकलन स्टे शनहरुिा उपक्लथिि हुनु पदन छ र परीणाि आउाँ न 24 दे क्लि 48 घण्टा लाग्न सक्छ । यान मपड एक्लिजेि टे स्टहरु
स्वयि आफै गनन समकन्छ र सािान्यिया यसको परीणाि 20 मिने ट मभत्र िाप्त हुन्छ ।
जब िपाईको जााँ चको परीणाि पोजे मटभ आउाँ छ, कृपया सेिर फर हे ल्थ िोटे क्सनलाई मनम्न मलङ्कद्वारा उपयुि स्वास्थ्य उपचार /
आइसोले सन / क्वारे िाइन व्यवथिाहरु गनन जानकारी उपलब्ध गनुन होस् ।
•

न्यू क्लिक एसिड टे स्ट: www.chp.gov.hk/cdpi

•

र्या सिड एक्लिजे ि टे स्ट: www.chp.gov.hk/ratp

COVID-19 िोपले िामनसलाई गम्भीर रोगहरु र COVID-19 बाट हुने जमटलिाहरुबाट सुरमक्षि राख्न सक्छ । पूणन रुपिा िोप
नलगाएका व्यक्लिहरुिा भन्दा पूणन रुपिा िोप लगाएका व्यक्लिहरुको िृ त्यु दर धेरै कि भएको हुनाले , यमद िपाईले हालसम्म
िोप लगाउनु भएको छै न भने कृपया सम्भव भएसम्म चााँ डो भन्दा चााँ डो िोप लगाउनु होस् ।
उपचार र आइसोलेसनका लागग बहु-स्तरीय टर ाइज उपायहरू
•

हयल िमु दयर्मय व्ययिक रूिमय फैसलएको ओसमक्रोन भे रिर्ेंट अत्यसिक रुिमय फैसलन िक्ने ि िसजलै घििरिवयिमय सनन
िक्छ ।

•

खोि नलगयएकय व्यक्लिहरू ि उच्च जोक्लखम िमू हकय व्यक्लिहरूमय िंक्रमण िसछ जसटलतय ि मृ त्युको उच्च जोक्लखम हुन्छ ।

•

स्वयस्थ्य जोक्लखम, हे िचयह आवश्यकतयहरू ि घििरिवयिमय िने जोक्लखमको आियिमय, ििकयिले उिचयि ि आइिोले िनकय
लयसग बहु-स्तिीर् टर यइज उियर्हरू अनु ियि, िंक्रसमत व्यक्लिहरूलयई अलग्गै बस्न/उिर्ुि रूिमय उिचयि प्रयप्त गने
व्यवस्थय गने छ ।
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तह

लसित िमू ह

उिलब्ध िुसवियहरु

तह 1

गम्भीि अवस्थयकय सबियमीहरू

अस्पतयलहरु

तह 2

अस्पतयलमय भनया हुनु िने सबियमीहरू (गम्भीि
अवस्थयकय सबियमीहरू, वृद्धहरू ि सदघाकयसलन
िोगहरू भएकय सबियमीहरू िसहत)

तह 3

अिेियकृत क्लस्थि अवस्थयकय सबियमीहरू

हङकङ िंक्रमण सनर्न्त्रण केन्द्र ि ियमु दयसर्क उिचयि
िुसवियहरू

तह 4

लिणसवहीन सबियमीहरू वय सबियमीहरू जिलयई

हे िचयह िमथा न चयसहने व्यक्लिहरूकय लयसग िुसवियहरू

सचसकत्सय िहयर्तय आवश्यक िदै न ति उनीहरूको

(िमसिात ियमु दयसर्क आइिोले िन िुसवियहरू (CIFs) ि

हे िचयह आवश्यकतय वय घिको वयतयविणको कयिणले

वृद्धहरूकय लयसग होक्लिङ िेििहरू)

आइिोले िन िुसवियहरूमय अलग्गै बस्नु िछा ।

हे िचयहकतया वय िरिवयििँग भनया भएकय व्यक्लिहरूकय लयसग
िुसवियहरू (व्यक्लिगत एकयइहरू भएकय CIFs)
स्व-हे िचयह गना िक्ने िमतय भएकय व्यक्लिहरूकय लयसग
िुसवियहरू (ियमयन्य CIFs)

तह 5

आइिोले िनकय लयसग उिर्ुि ठयउँ हरूमय बसििहे कय

िमथा न ियथ होम आइिोले िन, तोसकएको क्लिसनकहरु,

लिणसवहीन सबियमीहरू जिलयई सचसकत्सय हे िचयह वय

इत्ययसद।

िमथा नको आवश्यकतय िदै न
•

होम आइिोले िन उिर्ुि नहुने अवस्थयहरू:
×

आफ्नो स्वयस्थ्य अवस्थयको अनु गमन गना निक्ने उच्च जोखिम समूहका व्यखिहरू;

×

घियर्िी िुसवियहरू (जस्तै : खयनय िकयउने िुसविय वय शौचयलर्) अन्य अन्य िरिवयि िदस्यहरूिँग ियझय गना
आवश्यक व्यक्लिहरू;

×

आइिोले िनकय लयसग छु ट्टै कोठयको व्यवस्थय गना िसकँदै न;

×

िंक्रसमत व्यक्लिको लयसग तोसकएको शौचयलर्को व्यवस्थय गना िसकँदै न वय ियझय शौचयलर्लयई ियम्रिी िफय ि
कीटयणुिसहत गना िसकँदै न;

×

उच्च जोखिम समूहमा िहे कय िरिवयिकय िदस्यहरू
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स्वास्थ्य जाँच

•

र्सद तियईको ििीिण िोजे सटभ आएमय, शयन्त िहनु होि् ि आइिोले िनको िमर्मय आफ्नो स्वयस्थ्य अवस्थयको सनगियनी
गनुा होि् । खोि लगयएकय व्यक्लिहरु लक्षणगवहीन हुन िक्छन् वय हल्का केगह लक्षणहरु मयत्र दे क्लखन िक्छ ।

•

र्सद गम्भीि सचन्तयजनक लिणहरुको सवकयि भएमय, सििै A&E िुसवियमय जयनु होि् ।

चेतयवनी लिणहरु:
ज्विो कम गने औषसि िेवन गिे तयिसन 2 सदनभन्दय बढी िमर्िम्म लगयतयि ज्विो (>38.5°C) आउनु , हयइिोथा समर्य (अियमयन्य
रुिले शिीिको तयिक्रम घट् नु)( ≤ 35°C), शिीि कम्पन हुने (कन्वल्जन), ियि फेना गयह्रो भएको िुरु हुनु वय ियि फेना गयह्रो हुनु ,
बोली हियउनु वय गसतशीलतय कम हुनु , उठ् नु वय जयगी ियख्न निक्नु, छयती वय िेट दु ख्नु वय सथचेको जस्तो हुनु , चक्कि लयग्नु वय भ्रम
भए जस्तो हुनु वय मयनसिक क्लस्थसतमय अियियिण िरिवतान दे क्लखनु , भ्रू णको गसत घट् नु वय नचल्नु (≥ 24 हप्तयको गभया वस्थय हुने
गभा वती मसहलयहरुमय), बच्चयहरुमय मयनसिक क्लस्थसतमय अियियिण िरिवतान दे क्लखनु, सनिन्ति रुिमय सिउँ न वय खयन निक्नु वय 2
सदन भन्दय िेिै िमर्िम्म बयन्तय हुनु वय िखयलय लयग्नु । (^कृिर्य ज्विो कम गने औषसि िेवन बयिे सचसकत्सय सनदे शनको ियलनय
गनुा होि् ि ओभिडोज हुने बयिे र्यद गनुा होि् ।
•

उच्च जोक्लखम िमू हकय व्यक्लिहरुले आफ्नो स्वयस्थ्य अवस्थयहरुमय िरिवतान भएको र्यद गनुा िछा ।

उच्च जोक्लखम िमू हकय व्यक्लिहरु:
70 वषा वय िोभन्दय मयसथकय, 5 वषा वय िो भन्दय कम उमे िकय, 28 वय िोभन्दय बढी हप्तयको गभया वस्थयकय गभा वती मसहलयहरु, वय
सवगतमय कुनै सवशे ष कयिणले इम्यु नोिप्रेसिभ अवस्थयमय भएकय व्यक्लिहरु िदा छन् ।
•

र्सद लिणहरु सवकयि भएमय:
-

अस्पतयल प्रयसिकिण (HA) अन्तगात तोसकएको क्लिसनकमय अिोइि् मेि सलनु होि्;

-

HA िमथा न हटलयइन 1836 115 मय िम्पका गनुा होि्;

-

SMS मय प्रयप्त सलङ्क मयफात आइिोले िन केर्ि सनगियनी प्रणयलीमय दतया गनुा होि् ि लिणहरु

तोसकएकय
क्लिसनकहरु

रििोटा गनुा होि् ।
•

र्सद तियईलयई सचसकत्सय िियमशा को लयसग बयसहि जयन आवश्यक ििे मय, उसचत प्रकयिको िसजा कल
मयस्क ियम्रोिँग लगयउनु होि् । सििै अस्पतयल/क्लिसनकमय जयनु होि् , वय तोसकएको िवयिी िेवयहरु

(अंग्रेजी/
सचसनर्यँ मय मयत्र)

(www.designatedtaxihk.com वय हटलयइन 3693 4770) बुक गनुा होि् ।
•

आफ्नो स्वयस्थ्य अवस्थयको जयँ च गनुा होि् ि सदनमय दु ई िटक आफ्नो शिीिको तयिक्रम जयँ च गनुा होि ।

•

आवश्यक भएमय आफ्नो अक्लिजन स्ति जयँ च गना िल्स अक्लिसमटि प्रर्ोग गनुा होि् । सवविणको लयसग, कृिर्य उिर्ोगी
जयनकयिीमय हे नुाहोि् ।

•

र्सद तियईको स्वयस्थ्य अवस्थय गबगिएमा ि गम्भीर लक्षणहरु दे िा परे मा, वय आपतकागलन अवस्थयमय, िहयर्तयको लयसग
999 मय फोन गनुा होि् ि तियई COVID-19 िोजे सटभ भएको स्टयफलयई जयनकयिी गियउनु होि् ।
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घर पररवारमा संक्रमणको जोखिम न्यू नीकरण गनन

•

िरिवयि िदस्यहरुमय िङ्क्रमणको जोक्लखम कम गना तियईले गनुा िने कुियहरु:
-

आमने -ियमने िम्पकामय (खयनय खयँ दय िसन) नआउनु होि् वय अरूिँग व्यक्लिगत वस्तु हरू ियझेदयिी नगनुा होि् ि आफ्नो
कोठयमय बस्नुहोि्;

-

िम्भव भएमय छु टै शौचयलर्को व्यवस्थय गनुा होि्; अन्यथय, हिे क िटक प्रर्ोग गिे िसछ िफय ि कीटयणुिसहत ियनुा होि्;

-

ियम्रो वयर्ु िंचयि कयर्म गना झ्ययलहरु खुल्लय ियख्नु होि् । आफ्नो कोठयमय एर्ि प्युरिफयर्ि जडयन गनुा ियम्रो हुन्छ।
र्िलयई असिकतम ियविमय सनिन्ति िञ्चयलनमय ियख्नु होि्;

-

आफ्नो घिको वयतयविण दै सनक िफय ि कीटयणुिसहत गनुा होि् । िंक्रसमत व्यक्लिहरुले फोहोि फयल्न िरिवयि
िदस्यहरुको िहर्ोग सलन िक्छन् ।
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आइसोलेसन अवगिमा हुने अन्य सहयोगहरु

•

ििकयिले िम्भव भएिम्म तियईलयई एक्लि-एसिडे समक ियमग्रीहरु उिलब्ध गियउनेछ ।

•

तियईकय ियथीहरु ि आफन्तजनहरुले तियईको दै सनक आवश्यकतयहरु उिलब्ध गना मय मद्दत गना िक्छन् । तियईले
अनलयइन/ टे सलफोन मयफात िसन अडा ि गना िक्नुहुन्छ । आमने -ियमने िम्पकामय नआउनु होि् ि ियमयनलयई तियईको
ढोकयमय छोडे को हुनु िछा । र्सद तियईले आफ्नो दै सनक आवश्यकतयहरुको प्रबन्ध गना िक्नुहुन्न वय भयवनयत्मक िियमशा
चयसहएमय हटलयइन नम्बि 1833 019 मय कल गनुा होि् ।
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आइसोलेसन समाखि

•

स्वयस्थ्य सवभयगले SMS मयफात क्रमशः तियईलयई आइिोले िन आदे श ि तियईको िरिवयि िदस्य(हरु)लयई क्वयिे ियइन
आदे श (हरु) जयिी गनेछ । तियईले आदे शहरुमय तोसकएकय कयनु नी आवश्यकतयहरुको ियलनय गनुा िछा ।

•

िूवासनिया रित आइिोले िन अवसि 14 सदन हो । र्सद तियईले COVID-19 खोिको कक्लिमय दु ई खु ियक प्रयप्त गनुा भएको छ ि
छै टौं वय ियतौं सदनमय RAT को नसतजय ने गेसटभ आएमय (वय त्यििसछकय कुनै िसन दु ई सदन), तियईले दोस्रो ने गेसटभ नसतजय
आएको सदनमय क्वयिे ियइन िूिय गिे को मयसनने छ ि आफ्नो दै सनक गसतसवसिहरू जयिी ियख्न िक्नुहुन्छ । सवविणको लयसग
तलको इन्फोग्रयसफक (चयटा ) मय हे नुाहोि् ।

सदन

िंक्रसमत व्यक्लिहरु

िंक्रसमत व्यक्लिहरु

≥ 2 डोज COVID-19 खोि

≤ 1 डोज COVID-19 खोि

1
2
3

आइिोले िन

4
5
6

RAT ने गेसटभ

र्सद छै टौं वय ियतौं

7

RAT ने गेसटभ

सदनमय RAT िोजे सटभ

8

सनको भएको/आइिोले िन

आएमय, आइिोले िनमय

िुिय गिे को

बस्ने जयिी ियख्नु होि्।

9

लगयतयि दु ई सदनिम्म

10

ने गेसटभ नसतजय प्रयप्त

11

नभएिम्म दै सनक RAT

12

गनुा होि्।

आइिोले िन

13
14

RAT ने गेसटभ

RAT िोजे सटभ

15

सनको भएको/ आइिोले िन

आइिोले िनमय बस्ने जयिी

िुिय गिे को

ियख्नु होि्। ने गेसटभ नसतजय
प्रयप्त नभएिम्म दै सनक
RAT गनुा होि् ।

र्या सिड एक्लिजे न टे स्ट कििी गने भन्ने बयिे सनदे शन (RAT)

4

5

पररवार सदस्यहरु

•

िंक्रमणको जोक्लखम कम गना िंक्रसमत व्यक्लििँग आमने -ियमने िम्पकामय नआउनु होि् ।

•

आफ्नो बयिस्थयनमय ियम्रो वयर्ु िंचयिको व्यवस्थय गनुा होि् ।

•

र्सद चेतयवनी लिणहरुको सवकयि भएमय, िीिै A&E िुसवियमय जयनु होि् ।

•

िरिवयिकय िदस्यहरुले क्वयिे ियइन अवसिमय सनर्समत रुिमय RAT गना िछा । र्सद तियईले COVID-19 खोिको कक्लिमय दु ई
डोज प्रयप्त गनुा भएको छ ि छै टौं वय ियतौं सदनमय RAT को नसतजय ने गेसटभ आएमय (वय त्यििसछकय कुनै िसन दु ई सदन),
तियईले दोस्रो िटक ने गेसटभ नसतजय आएको सदनमय क्वयिे ियइन िूिय गिे को मयसनने छ । तियईले आफ्नो दै सनक गसतसवसिहरू
जयिी ियख्न िक्नुहुन्छ ।

ने गेसटभ
•

िोजे सटभ

तियईकय ियथीहरु ि आफन्तजनहरुले तियईको दै सनक आवश्यकतयहरु उिलब्ध गना मद्दत गना िक्छन् । तियईले अनलयइन /
टे सलफोन मयफात िसन अडा ि गना िक्नुहुन्छ । र्सद आवश्यक भएमय "StayHomeSafe" को हटलयइन 1833 019 मय कल
गनुा होि्।

6 उपयोगी जानकारी
•

सवविणहरुकय लयसग, कृिर्य COVID-19 सवरुद्ध लड् न सदएको िुझयवहरुको िूणा िंस्किण हे नुाहोि् ।
(अंग्रेजी ि सचसनर्यँ मय मयत्र)

•

ियन्दसभा क सलङ्कहरू िूणा िंस्किण िुक्लस्तकयको उिर्ोगी जयनकयिी अन्तगात िूचीबद्ध गरिएकय छन् ।

•

िल्स अक्लिसमटि कििी प्रर्ोग गने भन्ने बयिे इन्फोग्रयसफक (चयटा ) मय िूणा िंस्किण िुक्लस्तकयको खण्ड 4
मय हे ना िक्नुहुन्छ वय https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/po_covid_EN.pdf
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/po_covid_TC.pdf
(अंग्रेजी ि सचसनर्यँ मय मयत्र) मय हे ना िक्नुहुन्छ।
सभसडर्ो प्रदशा न (सचसनर्यँ मय अंग्रेजी उिसशषा किसहत)
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