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बुधबार, २० अप्रिल २०२२ 

    कोभिड सेभटिंगमा अपडेट  

 

एन एस डबू्ल  सरकारले आज घोषणा गर् यो प्रक कोप्रिड-१९ पुप्रि िएको मामलाको नप्रजकको सम्पकक  

िएकाहरूलाई यप्रि एन एस डबू्ल  स्वास्थ्य प्रनिेशहरूको पालना गरेको खण्डमा अलगै्ग राख्न आवश्यक 

छैन। 

 

कोप्रिड लागेका मामलाहरूको लाप्रग कुनै पररवर्कनहरू छैनन्: RAT वा PCR बाट लागेको पुप्रि िएका जो 

कोहीको लाप्रग सार्-प्रिनको अलगबास आवश्यकर्ा यथावर् नै रहन्छ। 

 

शुक्रबार २२ अप्रिल बेलुका ६ बजेिेखख, नप्रजकका सम्पकक हरू (घरेलु सम्पकक  वा एन एस डबू्ल  

स्वास्थ्यद्वारा प्रनकट सम्पकक  िएको ठाप्रनएको व्यखि) लाई अलगै्ग बसु्न पिैन, जबसम्म उनीहरूमा 

लक्षणहरू छैनन् र प्रनम्न प्रनिेशहरूको पालना गछक न्: 

 

• प्रवशेष छुट लागू निएसम्म वृद्ध हेरचाह, अस्पर्ाल, असिर्ा , र सुधार सुप्रवधाहरूको भ्रमण 

नगननुहोस्; 

• घर बाप्रहरका प्रित्री सेप्रटङहरूमा अनुहारमा मास्क लगाउनुहोस्; 

• आफ्नो घर बाप्रहरका माप्रनसहरूसँग नप्रजकको सम्पकक मा आउनुअप्रघ जहाँ व्यावहाररक हुन्छ त्यहाँ 

िैप्रनक RAT परीक्षणहरू गनुकहोस् ; 

• सम्भव िएसम्म वृद्ध र िप्रर्रक्षा कम िएका व्यखिहरूसँगको सम्पकक बाट टाढा रहनुहोस्; 

• व्यावहाररक िएसम्म घरबाट काम गनुकहोस्; 

• प्रर्नीहरूको रोजगारिार्ा/शैप्रक्षक ििायकलाई सूप्रचर् गनुकहोस् प्रक प्रर्नीहरू नप्रजकको सम्पकक मा छन्, 

र प्रर्नीहरूले माप्रथको सुझाब पालना गरेसम्म उनीहरूलाई अलग  राख्नु आवश्यक छैन। 

 

घरको कुनै सिस्यलाई कोप्रिड-१९ िएको पुप्रि िएको प्रिन िेखख नप्रजकका सम्पकक  िएकाहरूले माप्रथको 

प्रनिेशनहरू ७ प्रिनसम्म पालना गनक आवश्यक छ।  

 

अन्य के्षत्राप्रधकारहरू अनुरूप, व्यावसाप्रयक कायक स्वास्थ्य र सुरक्षा अन्तगकर् जोखखम मूल्याङ्कनमा 

आधाररर् खोप आवश्यकर्ाहरू सप्रहर् मुख्य कायकबलहरूलाई खोप लगाउन आवश्यक पने जनस्वास्थ्य 

आिेशहरू हटाइनेछ। वृद्ध हेरचाह र अपाङ्गर्ा िएका कामिारहरूलाई खोप लगाउन आवश्यक पने 

आिेशहरू लागू रहनेछन्। 

 

आउँिो हप्ताहरूमा अखन्तम रूप प्रिइने प्रववरणहरू सप्रहर् सम्बखिर् सरोकारवालाहरूसँग परामशक 

हुनेछ। 

 

यी पररवर्कनहरूको मर्लब आइसोलेसन प्रनयमहरूबाट महत्वपूणक कामिारहरुलाई  छुटहरू अब 

आवश्यक पने छैन। यद्यप्रप, नप्रजकको  सम्पकक  िएका ब्यखिहरूले अझै पप्रन उनीहरुका 



रोजगारिार्ाहरूले  कायकस्थलमा राखेका ित्यक कोप्रिड-१९ सुरक्षा उपायहरूको पालना गनक आवश्यक 

हुन्छ।  

 

३०  अप्रिल २०२२ िेखख, खोप नगररएका फकक ने अन्तराकप्रिि य यातु्रहरूले होटल क्वारेन्टाइनमा बसु्नपनेछैन। 

पूणक खोप लगाएका यातु्रहरूका लाप्रग हालको आइपुगेको २४ घन्टा प्रित्र र् याप्रपड एखन्टजेन परीक्षण गने र 

एन एस डबू्ल  स्वास्थ्य प्रनिेशहरूको पालना गने जस्ता आवश्यकर्ाहरू खोप नलगाएका यात्रीहरूलाई 

लागू गररनेछ। 

 

सावकजप्रनक यार्ायार्, हवाईजहाज, र  प्रबमानस्थल र कु्रज टप्रमकनलहरूको प्रित्री पररसरमा मास्क लगाउन 

अप्रनवायक हुनुका साथै सावकजप्रनक यार्ायार् क्षमर्ाका सीमा (क्याप) हरू पप्रन हटाइनेछ। 

 

एन एस डबू्ल  प्रिप्रमयर डोप्रमप्रनक पेरोटेटले िने प्रक नप्रजकका सम्पकक  िएकाहरूका लाप्रग अलगबास 

प्रनयमहरू हटाउनु िनेको सामान्य-ज्ञानमा आधाररर्  पररवर्कन हो जसले हामीलाई महामारीमाझ पप्रन 

अप्रघ बढ्न जारी रखे्नछ।  

 

"यी अलगबासका प्रनयमहरू आवश्यक प्रथए र्र हाम्रो राम्रो खोप लगाएको िरहरूको लाप्रग धन्यवाि 

जसको कारण हामी आज घोषणा गररएका पररवर्कनहरू गनक सकछछौं," श्री पेरोटेटले िनु्नियो। 

 

"यसले धेरै कामिारहरू र व्यवसायहरूलाई र्त्काल राहर् ििान गनेछ जो श्रप्रमक अिावले कडा मारमा 

परेका छन् प्रकनप्रक माप्रनसहरू कोप्रिड िएका घरपररवारको सिस्यहरुसँग सम्पकक  िएकाले अलगै्ग बस्न 

बाध्य छन्। 

 

"जसरी महामारी बप्रढरहेको छ, त्यसररनै हाम्रो िप्रर्प्रक्रया पप्रन िइरहेको छ र यो अको उिाहरण हो जहाँ 

हामी आवश्यक पररवर्कनहरू सुरप्रक्षर् र ब्यबखस्थर् र्ररकामा गनक सक्षम िएका छछौं।" 

 

स्वास्थ्य मन्त्री ब्राड ह्याजाडकले िने प्रक समुिायका कमजोर सिस्यहरूलाई जोगाउन व्यखिहरूले अझै 

पप्रन सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। 

 

"हामी अझै पप्रन महामारीमा छछौं र हार्को सरसफाइ गने, जब र्पाईौं सामाप्रजक रूपमा टाढा रहन 

सकु्नहुन्न त्यार्ीबेला मास्क लगाउने र यप्रि लक्षणहरू छन् िने घरमा बसे्न आधारिूर् प्रनयमहरू अझै लागू 

हुन्छन्," श्री हाजाडकले िनु्नियो। 

 

"सबैिन्दा महत्त्वपूणक कुरा यप्रि र्पाईौंमा अझै पप्रन लक्षणहरू छन् िने र्पाईौंले वृद्ध हेरचाह सुप्रवधा, 

अस्पर्ाल वा वृद्ध नारे्िारलाई िेट्न जानु हँुिैन।" 

 

यी पररवर्कनहरूको अनुरूप एन एस डबू्ल  सरकारले टमक २  सुरु हुनु अप्रघ प्रवद्यालय सेप्रटङहरूलाई 

अखन्तम रूप प्रिन स्वास्थ्य अप्रधकारीहरूसँग पप्रन काम गरररहेको छ, र यस सम्बिमा थप जानकारी 

आगामी प्रिनहरूमा जारी गररनेछ। 

 

जाडो यामको र्यारीमा, एन एस डबू्ल  सरकारले अपाङ्गर्ा िएका व्यखिहरू, बालबाप्रलकाहरू र 

घरबाप्रहर हेरचाह गने युवाहरू, जोखखममा परेका CALD समुिायहरू र आप्रिवासी समुिायहरू सप्रहर्  

कमजोर समूहहरूलाई जोगाउन मद्दर् गनक र् याप्रपड एखन्टजेन परीक्षणहरू (RATs) उपलब्ध छन् िप्रन 

सुप्रनप्रिर् गनक जारी राखे्नछ।  

 

यी RAT हरू व्यखि र सौंबप्रधर् सेवा ििायकहरूलाई न्याय र्था समुिाय प्रविागको स्ट्ि ोण्गर कमु्यप्रनटीज 

एजेन्सीहरू माफक र् प्रवर्रण गररनेछ। 

 

१६  वषक वा माप्रथका व्यखिहरूले कोप्रिड-१९ खोपको िोस्रो मात्रा िाप्त गरेपप्रछ र्ीन मप्रहनामा 



उनीहरूको बुस्ट्र मात्रा िाप्त गनक सकछन्। र्पाईौंले आफ्नो कोप्रिड-१९ खोप वा आफ्नो बूस्ट्र मात्रा 

https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated माफक र् बुक गनक सकु्नहुन्छ। 

 

थप जानकारी nsw.gov.au मा उपलब्ध छ।  

 

MEDIA: Ian Paterson | Premier | 0438 748 501 

                        Nicolette Kormendy | Minister Hazzard | 0429 064 89 
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