
 

 

सतर्क ता स्तर 2, 3 र 4 र्ो समयमा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच 

 

सचते स्तर 2 मा आफू र अरूलाई कसरी बचाउने? 

1. सरुक्षित रुपमा व्यवहार गनुहुोस।् ‘स्तर 2 हाम्रो सामान्य सरुिा हो’  
2. 20 सेकेन्डसम्म आफ्नो हातहरू धुनहुोस,् आफ्नो कुहहनामा हाच्छिउं गनुहुोस ्वा खोक्नहुोस ्

3. घरमा र काममा सामान्य रुपमा िोइने सतहहरू ककटाणरुहहत बनाउनहुोस ्

4. यहि तपाईं बबरामी हुनहुुन्ि भने घरम ैबस्नहुोस ्

5. यहि तपाईंलाई ननम्नहरू मध्ये कुन ैएक भएमा COVID-19 को जााँच गराउनहुोस:् 

 खोकी लाग्न ु                           

 घााँटी िखु्न ु                      

 नाकबाट पानी बग्न ु

 ज्वरो आउन ु     

 गन्ध वा स्वाि हराउन ु                                             

 सााँस फेन ुगाह्रो हुन।ु (यो ननमोननयाको सकेंत हुनसक्ि र तपाईंल ेतरुुन्त ैचचककत्सा जााँच गराउनपुिु)। 
                 

COVID-19 समिुायमा आधाररत जााँच केन्रहरू (CBAC) मध्ये एकमा जानहुोस:् 

अकल्याण्ड DHB (Auckland DHB), यहााँ हेनुहुोस ्
काउन्टीहरू मनकुाउ स्वास््य (Counties Manukau Health), यहााँ हेनुहुोस ्,पषृ्ठ तल स्रोल गनुहुोस।् 
वेटमाटा DHB (Waitematā DHB) पषृ्ठमा तल स्रोल गनुहुोस ्, यहााँ हेनुहुोस ्।  

 

6. सम्भव भएसम्म एक अको बीच 2 ममटरको िरुी कायम गनुहुोस ्

7. तपाईंको घेरा अब वदृ्धि गन ुसककनेि, तर सरुक्षित रुपल ेव्यवहार गनुहुोस ्

8. बढीमा 100 जना माननसहरू मात्र मभत्र वा बाहहर जम्मा हुने 

9. तपाईंको िैननक चालहरूको रेकड ुराख्नहुोस ्- यसले सम्पकु टे्रमसगं गनकुो लाचग मद्दत गनेि। 

 

http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19-community-testing-network/
https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/
https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-information/
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स्वास्थ्य स्याहार – सतर्क ता स्तर 3 र्ो समयमा तपाई ंरे् गर्नकहन्छ? 

1.           स्वस्थ महशनस गरररहर्नभएर्ो छ ? 

 तपाईंले काम, सू्कल, ककराना सामान खरीद वा व्यायाम नगदाा घरकै सेरोफेरोमा बस्ननहोस्। 

 सतका ता स्तर 3 का कदशा कनदेशनहरूको पालर्ा गर्नकहोस्। 

 आफ्नो पाररवाररक डाक्टर (GP) लाई कनम्नको लाकग फोर् गननाहोस्: 

 तपाईंको बच्चाको खोप अद्यावकिक राख्न । 

 तपाईंको इन्फ्लूएन्फ्जा खोप सनरकित रूपमा लगाउन (तपाईंको स्थानीय समनदायका 

फामााकसस्टले पकन तपाईंको लाकग यो गना सक्छन्) । 

बहुभाषी इन्फ्लनएन्फ्जा खोपका पोस्टरहरूको लाकग यहााँ कलन्क हेननाहोस् । 

http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/ 

2.           अस्वस्थ महसनस गरररहर्नभएर्ो छ ? रे् तपाईलाई परीक्षण वा हेरचाह 

चाहहन्छ? 

COVID-19 का लिणहरू अन्य रोगहरू िेरै (जसै्त इन्फ्लूएन्फ्जा) र साँग समान हुन्फ्छन् र यसको अथा 

तपाईंलाई COVID-19 लागेकै हुन्फ्छ भने्न होइन । लिणहरूमा समावेश हुन सक्छन्: 

 खोकी लाग्नन  

 घााँटी दनख्नन  

 नाकबाट पानी बग्नन 

 ज्वरो आउनन  

 गन्धको चेतना हराउनन   

 सााँस फेना गाह्रो हुनन। (यो कनमोकनयाको संकेत हुन सक्छ र तपाईंले तत्काल मेकडकल उपचार 

खोज्ननपछा ) ।  

 

यकद तपाईंलाई यी मधे्य कन नै लिणहरू छन् भने? 

 तपाईंको स्थानीय पाररवाररक डाक्टर (GP) वा स्वास्थ्य प्रदायकलाई फोर् गननाहोस्, वा 

  स्वास्थ्य सल्लाहको लाकग हेल्थलाइन 0800 358 5453 मा फोर् गननाहोस् । (दोभाषेको 

लाकग हवर्ल्प #1 कथच्ननहोस्), वा  

 समनदायमा आिाररत मूल्ांकन केन्द्रहरू (CBAC) मधे्य एकमा जार्नहोस्: 

अर्ल्याण्ड DHB (Auckland DHB), यहााँ हेननाहोस् , 

http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-
19-community-testing-network/ 

र्ाउन्टीहरू मर्नर्ाउ स्वास्थ्य (Counties Manukau Health) यहााँ 

https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/ 

हेननाहोस् । पृष्ठ तल स्क्रोल गननाहोस् ।  

वेटमाटा DHB (Waitematā DHB), यहााँ 

https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-information/ 

हेननाहोस् । पृष्ठ तल स्क्रोल गननाहोस् । 

 

यकद तपाईंलाई अन्य हेरचाहको आवश्यक भएमा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवालाई पकहले फोर् गननाहोस् । 

 GP हरू व्यवसायका लाकग खनला छन् 

 यकद तपाईं कबरामी हुननहुन्फ्छ वा कन नै स्वास्थ्य सरोकार भएमा कतनीहरूलाई फोन गननाहोस् 

 

 अस्पतालमा योजर्ा बर्ाइएर्ो स्याहार 

http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/
about:blank
http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19-community-testing-network/
http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19-community-testing-network/
about:blank
https://countiesmanukau.health.nz/covid-19/
about:blank
https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-information/


 हाम्रो अस्पतालहरूमा तपाईलाई सनरकित राख्न कडा उपायहरू लागू गररएका छन् । 

िेरैजसो अपोइन्टमेन्टहरू फोन र कभकडयोद्वारा गना जारी राखखनेछ । हालको अस्पतालका 

अपोइन्टमेन्ट भएका कबरामीहरूलाई हामीले सम्पका  गरेर अन्यथा नभनेसम्म उनीहरू 

उपखस्थत हुननपनेछ । 

 

जानकारीको लाकग तपाईंको DHB को वेबसाइट वा फेसबनकमा जााँच गननाहोस् ।  

अर्ल्याण्ड DHB (Auckland DHB), यहााँ हेननाहोस् , 

https://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-
stories/novel-coronavirus-covid-19/ 

र्ाउन्टीहरू मर्नर्ाउ स्वास्थ्य (Counties Manukau Health), यहााँ 

https://www.countiesmanukau.health.nz/news/cm-health-to-move-to-

telephone-consults/ हेननाहोस्, 

वेटमाटा DHB (Waitematā DHB), यहााँ 

https://www.facebook.com/WaitemataDistrictHealthBoard  

हेननाहोस्  

 

3.            रे् यो आपतर्ालीर् हो ? 

 111 मा फोर् गननाहोस् , वा तपाईंको नकजकको अस्पतालको आपतकालीन कवभाग (ED) मा 

जार्नहोस् । ED खनल्ला छ । 
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स्वास्थ्य स्याहार – तपाई ंसतर्क ता स्तर 4 र्ो समयमा रे् गर्नकहन्छ ? 

1. स्वस्थ महशनस गरररहर्नभएर्ो छ?  

 घरमा रहननहोस् 

 सतर्क ता स्तर 4 र्ा हिशा हर्िेशर्हरू पालन गननाहोस् । 

2.      अस्वस्थ महसनस गरररहर्नभएर्ो छ? रे् तपाईलाई परीक्षण वा 

हेरचाह चाहहन्छ? 

COVID-19 का लिणहरू अन्य िेरै रोगहरू (जसै्त 

इन्फ्लूएन्फ्जा) साँग समान हुन्फ्छन् र यसको अथा तपाईंलाई COVID-19 लागेकै हुन्फ्छ भने्न होइन ।  

लिणहरूमा समावेश हुन सक्छन्: 

 खोकी लाग्नन 

 घााँटी दनख्नन 

 नाकबाट पानी बग्नन 

 गन्धको चेतना हराउनन   

 ज्वरो आउनन 

  सााँस फेना गाह्रो हुनन। (यो कनमोकनयाको संकेत हुन सक्छ र तपाईंले तत्काल मेकडकल 

उपचार खोज्ननपछा ) ।  

 

यकद तपाईंलाई यी मधे्य कन नै लिणहरू छन् भने ? 

 तपाईंको स्थानीय पाररवाररक डाक्टर (GP) वा स्वास्थ्य प्रदायकलाई फोर् गननाहोस्, वा 

 स्वास्थ्य सल्लाहको लाकग हेल्थलाइन, 0800 358 5453 मा फोर् गननाहोस् ।  

 

तपाईंको लिणहरू, हालको यात्रा वा COVID लिणहरू भएका अरुहरूको सम्पका को आिारमा 

तपाईंको पाररवाररक डाक्टर (GP), हेल्थलाइन वा स्वास्थ्य प्रदायकहरूले  

तपाईंले सनरकित परीिणको लाकग घर छोड्र् आवश्यक भए वा नभएको सल्लाह कदनेछन् ।  

 

 यकद तपाईंलाई अन्य हेरचाहको आवश्यकता भएमा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवालाई पकहले 

फोर् गननाहोस्। GP हरू व्यवसायका लाकग खनला छन् । 

 

 यकद तपाईंलाई आफ्नो इन्फ्लूएन्फ्जा खोप कलन आवश्यक भएमा, तपाईंको GP वा स्थानीय 

समनदाय फामााकसस्टलाई पकहले यो सनरकित तररकाले सम्पन्न गनाको लाकग व्यवस्था गना फोर् 

गननाहोस् । इन्फ्लनएन्फ्जा खोप पोस्टरहरूको लाकग यहााँ कलन्क हेननाहोस् । 

http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/ 

3.       रे् यो आपतर्ालीर् हो ? 

 111 मा फोर् गननाहोस् वा 

 तपाईंको नकजकको अस्पताल आपतकालीन कवभाग (ED) मा जार्नहोस्। ED खनल्ला छ । 

 

  

http://www.yourlocaldoctor.co.nz/useful/2020-influenza-campaign/


हेल्थलाइर् 

 

तपाई ंवा तपाईरं्ो हवार्ाउ / पररवार अस्वस्थ हर्नहन्छ? 

 

रे् तपाईलंाई फोर् गिाक िोभाषेर्ो आवश्यर्ता छ? 

हेल्थलाइर् वा समहपकत COVID-19 लाइर्? 

 

 

 

 

  

1. फोन गननहुोस ्
हेल्थलाइन (Healthline): 
0800 611 116

वा

COVID लाइर्:
0800 358 5453

2. दोभाषेको लाकग कवकल्प 

#1 हथच्ननहोस्;

अब हेल्थलाइन कायाकताासाँग 

कन रा गनाको लाकग पर्कर्नहोस्

(लाइर्मा रहर्नहोस्)

3. तपाईंको भाषा हेल्थलाइन 

कायाकताालाई तपाईंलाई चाकहएको 

तपाईंको भाषाको बारेमा भन्ननहोस्

उदाहरणको लाकग, कोररयाली;

फेरर पखाननहोस् - तपाईंको लाकग फोनमा 

दोभाषे ल्ाउनको लाकग हेल्थलाइन 

कायाकताालाई केही कमनेट लाग्न 

सक्छ (लाइर्मा रहर्नहोस्)

4. िोभाषे जहडत भयो ।

िोभाषे र / वा 

स्वास्थ्यर्मीसुँग आफ्ना 

स्वास्थ्य समस्याका बारेमा 

छलफल गननाहोस्



सहयोगी वेबसाइटहरू 

 

अर्नवाहित स्वास्थ्य र र्ल्याणर्ारी जार्र्ारीर्ो लाहग भ्रमण गर्नकहोस्: 
 

 अकल्ाण्ड िेत्रीय सावाजकनक स्वास्थ्य सेवा (Auckland Regional Public Health Service) (समनदायहरूको लाकग): 

https://www.arphs.health.nz/covid-19-information-for-our-communities 

 COVID-19 कवरुद्ध एकबद्ध हुननहोस् (Unite Against COVID-19):https://covid19.govt.nz 

 कबलोगं एओटरोवा (Belong Aotearoa):https://www.belong.org.nz/covid19-resources 

 अध्यागमन नू्यजील्ाण्ड, आप्रवासी र शरणाथी जानकारी (Immigration New Zealand, migrant and refugee 

information):https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/migrant-information 
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