आफू र अ�लाई कोरोनाभाइरसबाट सुरिक्षत रा�ुहोस्

तास्मािनयाको �ितबन्धह� खुकलो
बनाइएको छ। मैले के थाहा पाउनु पछर्?
हरे क तास्मािनयाबासीह�को सहकायर्ले हा�ो समुदायमा
कोरोनाभाइरसको फै लावटलाई कम गनर् म�त गरे को छ।
तास्मािनया चरणब� तवरले �ितबन्�लाई खुकुलो बनाउनका
लािग लगातार लािगरहेको छ।
भेलाह�मा सुरिक्षत रहने
COVID-19 मािनसह�सँगको सम्पकर् को माध्यमबाट फै िलन्छ।
कु नै पिन भेला (मािनसह�को समूह) वा प�रिस्थितमा िन�
कु राह� कायम गनुर् महत्वपूणर् �न्छः
• मािनसह�बीच कम्तीमा १.५ िमटरको शारी�रक दूरी
रा�ुसहोस्
• हातको सरसफाइ गनुर्होस्
• �ास��ासको सफाइ गनुर्स् (कु िहना वा �टस्युमा हाच्�ुँ
गनुर्होस् वा खो�ु होस् र खो�कसके पिछ वा हाच्�ुँ गरे पिछ
हातह� सफा गनुर्होस्)

जीवन रक्षा गनर् र तस्मािनयाको पुनर्उत्थान
गद� लैजानको लािग सबैजनाले सही
ब्यवहारलाई िनरन्तरता �दनुपछर्:
वतर्मानमा के �ितबन्धह� छन् भ�ेबारे
सतकर् �नुहोस्

आफ्नो हात िनयिमत�पमा धुनुहोस्

• बारम्बार वातावरणीय सफाइ र क�टाणुशोधन गनुर्होस्।
तपा�को आफ्नो फोनमा COVIDSafe एप डाउनलोड गनुर्
िसफा�रश ग�रन्छ। यसले सं�मण पुि� भएका मािनसह�को
सम्पकर् मा आएकाह�लाई प�ा लगाउन म�त गन�छ।

बािहर िनस्कँ दा शारी�रक दूरी कायम
रा�ुहोस्

अस्वस्थ भएमा घरमै ब�ुहोस्

य�द तपा�मा कु नै �घाखो�क वा फ्लूका
लक्षणह� छन् भने COVID-19 को लािग
परीक्षण गराउनुहोस्
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जोिखमयु� �ि�ह�लाई घरमा ब� र आफ्नो स्वास्थ्यको
सुरक्षा गनर् वा बािहर जाँदा र यताउता गदार् थप सावधानी
अपनाउन �ोत्सािहत ग�रन्छ।
यो सल्लाह िन� ब्यि�ह�मा लागू �न्छ:
• ५० वषर् वा मािथका एक वा धेरै जीणर् रोगह� (�ोिनक)
भएका एबोरोिजनल र टोरे स स्�ेट आइल्यान्डर मािनसह�
• ६५ वषर् र सोभन्दा मािथका धेरै जीणर् रोगह� (�ोिनक)
भएका मािनसह�
• ७० वषर् तथा मािथका सबै मािनसह�
• कमजोर �ितरक्षा �णाली भएका मािनसह�
• अस�ता भएका �ि�ह�, य�द तपा�ले त्यसो गनर्
िच�कत्सक�य सल्लाह �ा� गनुर्भएको छ भने।
यसको मतलब यो होइन �क यी मािनसह� घर छोड्न वा
अ�लाई भेट्न सक्दैनन्।
तर यी उ� जोिखम समूहका सदस्यह�ले अस्वस्थ
आगन्तुकबाट टाढा रहन अित�र� सावधानी अपनाउनुपदर्छ
र साथै अस्वस्थ ब�ाह�बाट पिन सावधानी अपनाउनुपदर्छ
जसले शारी�रक दूरीको सीमालाई पूणर्�पमा बुझ्न सक्दैनन्।

अ�बाट १.५ िमटर टाढा रहनु �कन
मह�वपूणर् छ?
शारी�रक दूरी भनेको COVID-19 को फै लावटलाई
रो�को लािग सबैभन्दा बिलयो सुरक्षाको उपाय रहेको छ।
सुरिक्षत र �ावहा�रक �ने अवस्थामा तपा�ले आफू र अ�
मािनसह�बीच किम्तमा १.५ िमटरको सुरिक्षत दूरीलाई
िनरन्तर कायम रा�ै पछर्।
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२६ जुन २०२० देिख के प�रवतर्न भएको छ?
यिह २६ जुन २०२० बाट लागू भएको चरण ३ अन्तगर्त
अिहले सबै �वसाय र कायर्स्थललाई स�ालन गनर् अनुमित
�दइएको छ र अिधक �ि�ह�लाई �वसाय र ��याकलाप
गनर् �दइएको छ।
जमघट गनर् पाउने संख्यामा बािहरी (आउटडोर) अिवभािजत
स्थलमा अिधकतम ५०० मािनस र िभ�ी (इनडोर)
अिवभािजत ठाउँ मा २५० �ि�सम्म बढाएको छ। अिधकतम
घनत्व सीमा �ित�ि� ४ वगर्िमटरबाट २ वगर्िमटरमा
घटाइएको छ।
जहाँ घनत्व सीमाअनुसार अनुमित �ा� मािनसको भेला �ने
संख्या भेला �न स�े मािनसह�को संख्यात्मक सीमाभन्दा कम
छ, त्यहाँ कम संख्या लागू �न्छ।
खेलकू द र मनोरन्जनको लािग, पूणर् सम्पकर् को �िशक्षण, पूणर्
�ितयोिगता खेल (सम्पकर् र गैरसम्पकर् जन्य) र कपडा प�रवतर्न
कक्ष र अन्य साझा सुिवधाह�लाई अिहले अनुमित �दइएको
छ।

तपा�को घरमा
घरमा �ने भेलाह�मा - साना घरसिहत – घरका बािसन्दा
बाहेक एक पटकमा २० जना �ि� सम्म सीिमत छ। य�द
तपा� अस्वस्थ �नु�न्छ भने तपा�ले अ�लाई भेट्न जानु �ँदन
ै
वा तपा�को घरमा पा�ना आउनु �ँदन
ै ।

