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NSW Health

‘Long COVID’ का लक्षणहरूका बारे, सहायता कहाँ खोज्े भन्े बारे र आफूलाई कसरी जोगाउ्े भन्े बारे 
जान्नुहोस्। 

Long COVID भनेको के हो? 
अन्य भाइरसहरूले जस्तै, COVID-19 ले पनि देखिइरहिे लक्षणहरू निम्त्याउि सक्छ। 

निश्व सिास््य संगठिले Long COVID लाई निमिािुसार पररभानि् गरेको ्छ: 

SARS-CoV-2 (COVID-19) संक्रमणको सम्ानि् िा पुष्टि भएको इन्हास भएका व्यक्तिहरूमा हुिे रोग; ्यो सामान्य््या 
COVID-19 भएको ३ मनहिाभभत्र हुन्छ र ्यसका लक्षण ्था प्रभािहरू कम्तीमा २ मनहिासमम रनहरहि सक्छि् । 

Long COVID को लानग कुितै परतीक्षण हुुँदतैि। ्यसको निदाि गदादा क्िनक्तसकहरूले समाि लक्षणहरू भएका अन्य 
अिस्ाहरूलाई िभएको निश्च्य गिुदापददा्छ। 

धेरतै मानिसमा COVID-19 भएको केहती हप्ा पक््छसमम िोकी िा थकाि लागिे जस्ा लक्षणहरु देखिइरहन्छि् । ्थानप, 
अष्धकांश मानिसमा long COVID निकास हुुँदतैि। 

Long COVID का केही लक्षणहरु के-के हुन्? 
Long COVID का लक्षणहरूमा निमि पददा्छि् : 

• थकाि लागिे

• श्वासमा कमती िा श्वास फेिदा गाह्ो हुिे 

• समरणशक्ति, ध्याि िा निद्ाको समस्या हुिे

• लगा्ार िोकी लागिे 

• ्छा्ती दुखिे 

• बोलि गाह्ो हुिे

• मांसपेशती दुखिे 

• गन्ध िा सिाद थाहा िपाउिे

• निप्रेसि िा ्िाि 

• जिरो आउिे। 

बालबाक्लकाहरूमा लक्षणहरूमा मुख्य््या निमि पददा्छि् : 

• मिोदशासुँग समबन्न्ध् लक्षणहरु 

• थकाि 

• निद्ा समबन्धती समस्याहरू। 

Long COVID (लङ्ग कोभभड)

लक्षण, सहायता तथा आफूलाई कसरी जोगाउने 
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Long COVID का लक्षणहरू हलका िा गम्तीर हुि सक्छि्, र मानिसहरूले एक िा एकभनदा बढी लक्षणहरू अिुभि गिदा 
सक्छि्। 

Long COVID र ्यस्तैिाले अिस्ाहरू, जस्तै chronic fatigue syndrome (दीरदा थकािको लक्षण), मुटु िा 
न्ययूरोलोजजकल समस्याहरु आदद, बतीिको भभन्न्ा ्ुछट्ाउि गाह्ो हुि सक्छ। ्त्यसतैले, ्यदद ्पाईंलाई क्िनन्् पािने लक्षणहरू 
अिुभि गिुदा भएमा ्पाईंले आफिो िाकटरसुँग कुरा गिुदा मह्तिपयूणदा ्छ। 

कुनै व्यक्तिलाई long COVID लागने सम्ावना कक्तिको छ? 
Long COVID को संक्रमण कन् जिामा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुि सकेको ्छतैि । ्यद्यनप, ्यो सम्ि्: २० जिामध्ये एक 
जिाभनदा कम हुि सक्छ। 

्यस्ा धेरतै कुराहरू ्छि् जसले कुितै व्यक्तिलाई long COVID हुि सकिे जोखिमलाई पररि्दाि गिदा सक्छ: 

• खोप – िोप लगाएका व्यक्तिमा long COVID हुिे सम्ाििा कम हुन्छ। 

• COVID-19 को प्रजातत – COVID-19 का निभभन्न प्रजान्ले व्यक्तिमा long COVID हुिे सम्ाििालाई असर गिदा 
सक्छ। उदाहरणका लानग, Delta प्रजान्को ्ुलिामा Omicron भेरर्यनटले long COVID को पररणाम हुिे सम्ाििा 
कम हुन्छ। 

• तपाईंको उमेर र ललंग – ्युिा र पुरुिहरूमा long COVID हुिे सम्ाििा कम हुन्छ। 

• अनतर्ंतहत स्ास्य अ्स्ाहरु – उच्च रतििाप, मधुमेह, मोटोपि र दम जस्ा केहती पयूिदा-अिस्स्् समस्याहरु भएका 
व्यक्तिहरूमा long COVID को हुिे सम्ाििा बढी हुन्छ। 

Long COVID कतत लामो समयसमम रहनछ? 
Long COVID को औस् अिष्ध लगभग ३ देखि ४ मनहिाको हुन्छ, ्र ्यो फरक हुि सक्छ। 

थोरतै मानिसहरूमा long COVID हुिसक्छ जसले निरन्र रूपमा उितीहरूमा फोकसो, मुटु, बलि कलट (रग् जमिे) जस्ा 
प्रभाि ग्छदा िा मधुमेहको कारण बन्न सक्छ। 

मैले long COVID को लातग सवास्य सेवा कसरी प्ापत गन्न सकछु? 
Long COVID ले सबतैलाई फरक ्ररकाले असर ग्छदा । ्त्यसतैले, ्पाईंले क्िनक्तसकसुँग कुरा गिुदा महत्िपयूणदा ्छ। 

क्िनक्तसकले ्पाईंलाई ररमा लक्षणहरूको व्यिस्ापि कसरती गिने भिेर मागदादशदाि गिने्छि् िा ्पाईंलाई निशेिज्ञकोमा ररफर 
गिने्छि्। 

म कसरी आफूलाई long COVID बाट जोगाउन सकछु? 
Long COVID बाट आफुलाई जोगाउि मद्द् गिने सबतैभनदा राम्ो ्ररका भिेको COVID-19 बाट संक्रष्म् िहुि प्र्यास गिुदा 
हो। 

्पाईंले COVID सुरभक्ष् व्यिहारहरुको अभ्यास गरेर आफयू लाई सुरभक्ष् राखि मद्द् गिदा सकिुहुन्छ: 

• िोपहरूको आिश्यक्ा बारेमा अद्यािष्धक रहिुहोस् 

• लक्षणहरू देखिएमा परतीक्षण गराउिुहोस् 

• साथतीहरू र पररिारसुँग बानहर िा राम्रती हािा िलिे ठाउुँहरूमा भेट्िुहोस् 

• ्पाईंले भौन्क दूरती का्यम गिदा िसकिे सािदाजनिक स्लहरूमा मासक लगाउिुहोस् 

• नि्यष्म् रुपमा हा् धुिुहोस् िा स्यानिटाइज गिुदाहोस्। 
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