आफू र अ�लाई कोरोनाभाइरसबाट सुरिक्षत रा�ुहोस्

परीक्षण कसरी गराउने?
COVID-19 प�ा लाउन वा र यसको फै लावटलाई कम बनाउन �ापक
परीक्षण गनुर् मह�वपूणर् �न्छ।
िन� लक्षणह�मध्ये कु नै एक लक्षण भएमा मािनसह�लाई
COVID-19 को परीक्षण गराउन िसफा�रश ग�रन्छ।
• ज्वरो आएको
• �घा लागेको

तपा�को िनकट सम्पकर् मा रहँदा उनीह�को सुरक्षा गनर्
स्वास्थ्यकम�ह�ले सुरक्षात्मक आवरण, एक फे समास्क र
सुरिक्षत चश्मा लगाउनेछन्।

मेले कहाँ परीक्षण गराउन सक्छु ?

• खोक� लागेको
• घाँटी दु�े/िचलाउने, वा
• �ास फे न� गा�ो �ने
य�द तपा� धेरै अस्वस्थ �नु�न्छ वा �ास फे नर् क�ठनाइ छ
भने तीन शून्य (000) मा फोन गनुर्होस् र एम्बुलेन्सको लािग
अनुरोध गनुर्होस्।

परीक्षण गराउँ दा के �न्छ?

के ही परीक्षण स्थलह�मा बु�कं ग गनुर्पन� आवश्यकता �न्छ
भने के ही सीिमत संख्याका परीक्षण स्थलह�मा िवना बु�कं ग
‘�ाइभ अप’ अथार्त् िसधै गएर परीक्षण �दान गराउन
स�कन्छ।
�ामीण र क्षे�ीय भूभागका के ही समुदायह�मा COVID-19
परीक्षण मोबाइल (घुम्ती) िक्लिनकमाफर् त् उपलब्ध �नेछ।
परीक्षण बुक गनर् सावर्जिनक स्वास्थ्य हटलाइनलाई 1800
671 738 मा सम्पकर् गनुर्होस्:

COVID-19 परीक्षणमा एक स्वास्थ्यकम�ले तपा�को नाक
र घाँटीबाट एक स्वाब (र्याल�संगान) को नमूना िलन्छ।
स्वाबलाई परीक्षणका लािग अन्य� पठाइनेछ।
स्थान

िमित/समय

बु�कं ग

बन� वेस्ट पाकर् ‘द पोइन्ट’
(Burnie West Park ‘The Point’)
(10 Bass Highway)

िबहान ८:३० बजे
- �दउँ सो ३:३० बजे
दैिनक

बु�कं ग आवश्यक छैन

डेवोनपोटर् पूव� डेवनपोटर् मनोर�न के न्�
(East Devonport Recreation Centre)
(67 Caroline Street)

िबहान ८:३० बजे
- �दउँ सो ३:३० बजे
दैिनक

बु�कं ग आवश्यक छैन

होबाटर् (Hobart)

िनरन्तर

बु�कं ग आवश्यक छ - सावर्जिनक स्वास्थ्य हटलाइन
(Public Health Hotline) लाई
1800 671 738 मा फोन गनुर्होस्

लॉन्सेस्टन (Launceston)

िनरन्तर

बु�कं ग आवश्यक छ - सावर्जिनक स्वास्थ्य हटलाइन
(Public Health Hotline) लाई
1800 671 738 मा फोन गनुर्होस्

www.coronavirus.tas.gov.au

www.coronavirus.tas.gov.au

तास्मािनया सरकार COVID-19 परीक्षण
िक्लिनकह�
तास्मािनया सरकार COVID-19 परीक्षण िक्लिनकह�ले
नमूना संकलन (परीक्षण) सेवा मा� �दान गदर्छ। िक्लिनकका
कमर्चारीले स्वास्थ्य सिमक्षा वा लक्षणह�को �वस्थापन
�दान गद�नन्।
परीक्षणको प�रणाम सामान्यतया ४८ घण्टािभ� उपलब्ध
ग�रन्छ।
यी िक्लिनकह�ले १८ वषर्मुिनका ब�ाह�लाई परीक्षण
गन�छन्।
यी िक्लिनकह� िन:शुल्क छन्, मेिडके यरले नसेमेट्ने
मािनसह�का लािग समेत।

के तपा�मा परीक्षण गराउन �भाव पानर् स�े
अस�ता छ?
य�द तपा�सँग परीक्षण स्थलमा पु�े समस्याह� छन् कृ पया
तपा�को डाक्टर (GP) वा Public Health Hotline लाई थाहा
�दनुहोस् र उनीह�ले तपा�लाई सबैभन्दा उिचत िक्लिनकमा
िसफा�रस गनर् सक्छन् वा वैकिल्पक परीक्षण ���याको
�वस्था गनर् सक्छन्।

तपा�को परीक्षणको लािग बोलाइएको
समयमा या�ा गदार्
अ�को सुरक्षा गनर् मह�वपूणर् �न्छ।
य�द तपा�मा लक्षणह� देिखएको कारण तपा�को परीक्षण
गराइदै छ र तपा�लाई COVID-19 �ने जोिखम ब�ढ छ
भने कृ पया िक्लिनकको लािग या�ा गदार् बस, �ाक्सी वा
बाँिडएको सवारी सेवामा या�ा नगनुर्होस्। COVID-19 ला�
स�े उ� जोिखममा रहने �ि�ह� यस्ता �न्छन्:
• पिछल्लो १४ �दनमा सं�मण पुि� ग�रएको ब्यि�को
निजकको सम्पकर् मा आएको
• गत १४ �दनमा हालै तास्मािनयाभन्दा बािहर या�ा गरे का
मािनसह�
• लक्षणात्मक स्वास्थ्य वा वृ� हेरचाहकम�ह�।
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य�द तपा�को आफ्नै यातायातको साधन छैन भने भेटघाटको
समय िमलाउदा तपा�को GP वा Public Health Hotline
लाई जानकारी �दनुहोस् र परीक्षण गन� िक्लिनकसम्म पु�का
लािग म�त मा�ुहोस्।
तपा�मा लक्षणह� भएको कारणले परीक्षण ग�रँ दै छ तर उ�
जोिखममा �नु�� भने िनजी कारबाट या�ा गनुर् उ�म �न्छ।
तर सावर्जिनक यातायात (बस, �ाक्सी वा सवारी बाँडरे
आ�द) बाट या�ा गनुर् ठीकै �न्छ।

परीक्षण गनर् जान या�ा गदार्ः
• तपा�सँग छ भने अन्य मािनसह�लाई जोगाउन फे समास्क
लगाउनुहोस्
• घर छोड्नुअिघ, तपा� तथा तपा�सँगै या�ा गन�
मािनसह�ले साबुन र पानीले रा�ोसँग हात धुनुहोस् (वा
य�द हात फोहोर दे�खँदन
ै भने अल्कोहलमा आधा�रत
हातमा लगाउने झोलले)
• मािनसह� बीचमा कम्तीमा १.५ िमटरको शारी�रक दूरी
कायम गनुर्होस्
• खो�े /हाच्�ुँ गन� त�रका याद गनुर्होस् (तपा�को
कु िहनामा वा �टस्युमा हाच्�ुँ गनुर्होस् वा खो�ु होस् र
खो�क सके पिछ वा हाच्�ुँ गरे पिछ तपा�को हातह� सफा
गनुर्होस्)
• सीधै GP वा परीक्षण िक्लिनकमा जानुहोस्- जाँदा वा
फ�कर् दा अन्त कतै नजानुहोस्/ नरो�कनुहोस्।

अस्थायी िभसामा बिसरहनु भएकाह�को
लािग जानकारी।
COVID-19 परीक्षणको िववरण के वल सावर्जिनक स्वास्थ्यको
उ�ेश्यको लािग मा� �योग ग�रन्छ र यसले तपा�को िभसा
अवस्थामा कु नै असर पद�न। तस्मािनया सरकारको एक
मा� आशय भनेको तपा�को स्वास्थ्यको ख्याल गनुर् हो र
COVID-19 को फै लावट रो�ु हो।

