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आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग नोभल कोरोना भाइरस
(COVID-19) सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
(novel Coronavirus (COVID-19) FAQs for Public)
AHS Emergency Coordination Centre (ECC) द्वारा जारी ग�रएको
जुन 26, 2020 मा संशोधन ग�रएको
कृ पया याद राख्नुहोस्: बारम्बार सोिधने प्र�ह� (FAQ) को सूची अद्याविधक गनर् यथासक्य प्रयास ग�रएको छ। यद्यिप Albertaको सबैभन्दा ताजा जानकारी प्रा� गनर्का
लािग www.alberta.ca/covid19 मा जानुहोस्।
तपाई ं Alberta मा कायर्रत स्वास्थ्यकमीर् ह�नुह�न्छ भने कृ पया www.ahs.ca/covid मा जानुहोस्।
Alberta मा के ह�ँदैछ? (What’s happening in Alberta?)
Alberta मा COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�ह� फे ला प�ररहेका छन्। हालको सङ् क्रिमत व्यि�को सङ् ख्या हेनर् र Alberta बासीह�का लािग जारी ग�रएको थप जानकारी हेनर्
www.alberta.ca/covid19 मा जानहु ोस्।

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) के हो? (What is novel coronavirus (COVID-19)?)
•

•
•

कोरोनाभाइरस भाइरसह�को एउटा ठूलो प�रवार हो। के ही कोरोना भाइरसका कारण मािनसह�मा हल्का �घाखोक�देिख िलएर गम्भीर िनमोिनयासम्मका �ास-प्र�ाससम्बन्धी िबमारी
देखा पछर् न।् अन्य कोरोना भाइरसले भने जनावरह�लाई मात्र िबरामी बनाउँछन्। जनावरमा देिखने कोरोना भाइरस मािनसमा सनेर् सम्भावना िनकै कम ह�न्छ र ती भाइरस निजकको
सम्पकर् मा आउँदा मािनसबाट मािनसमा फै लने सम्भावना झन् कम ह�न्छ।
COVID-19 लाई नै नोभल कोरोना भाइरस भिनन्छ। नोभल कोरोना भाइरस नयाँ प्रकारको भाइरसको हो जसलाई यसभन्दा पिहले किहल्यै पिन मानवमा फे ला पा�रएको िथएन।
यसको अथर् यस भाइरसका िव�द्धमा मािनसह�सँग कुनै प्रितरोधात्मक �मता छै न र कुनै िवशेष खोप वा उपचार उपलब्ध छै न।

COVID-19 का ल�णह� के -के ह�न्? (What are the symptoms of COVID-19?)
•

•

COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�लाई िनम्नलगायतका सामान्य ल�णह� देिखन्छन्:
o ज्वरो आउनु
o खोक� लाग्न सु� ह�नु वा लहरे खोक� लाग्नु र अवस्था खराब बन्दै जानु
o �ास छोटो पनुर् वा �ास फे नर् गाह्रो ह�नु
o घाँटी दुख्नु
o नाकबाट िसँगान बग्नु
COVID-19 का थप ल�णह�मा िनम्नलगायतका ल�णह� पछर् न्:
o नाक बन्द ह�नु
o िनल्न गाह्रो ह�नु
o टाउको दख्ु नु
o िचसो लाग्नु
o मासं पेशी वा जोनीर्ह� दख्ु नु
o समग्र �पमा िबरामी महसुस गनुर् वा थकान वा कमजोरी ह�नु
o पेटसम्बन्धी ल�णह� (वाकवाक� लाग्नु, वान्ता ह�नु, झाडापखाला लाग्नु वा भोक नलाग्नु)
o गन्ध वा स्वादको इिन्द्रयले काम नगनुर्
o नेत्र �े ष्मलाशोथ ह�न,ु जसलाई आम �पमा 'गुलाबी आँखा" भिनन्छ
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•

•

यो रोगबाट धेरैजसो मािनसह� (झन्डै 80%) िवशेष उपचार नग�रकनै िनको ह�न्छन्। यद्यिप यसले गम्भीर िबमारी पिन ह�न सक्छ। बढी उमेर भएका र स्वास्थ्य समस्या भएका
व्यि�ह�मा गम्भीर िबमारी ह�ने सम्भावना बढी ह�न्छ, जसमा िनम्न कुराह� पछर् न्:
o सास फे नर् गाह्रो ह�ने
o िनमोिनया
o गम्भीर िबमारी भएको खण्डमा मृत्युसम्म ह�ने जोिखम ह�न्छ।
हामी अिहले COVID-19 को अध्ययनकै क्रममा छौँ, तर बढी उमेर भएका वा पिहलेदेिख नै िनम्न लगायतका िबमारी भएका व्यि�मा गम्भीर िबमारी ह�ने सम्भावना बढी
ह�न्छ:
o उच्च र�चाप
o मटु ु र/वा फोक्सोसम्बन्धी रोग
o क्यान्सर
o मधुमेह

COVID-19 एक व्यि�बाट अकोर् व्यि�मा कसरी सछर् ? (How is COVID-19 spread from person-to-person?)
•

•
•

COVID-19 िनम्न त�रकाबाट व्यि�बाट व्यि�मा सछर् :
o खोक्दा वा हािच्छउँ गदार्, बोल्दा, हाँस्दा र गीत गाउँदा िनस्कने िछटाबाट
o दिू षत वस्तु वा सतह छोएर आफ्नो आँखा, नाक वा मुखमा छुँदा
COVID-19 हावाबाट फै लने रोग होइन र दादरु ा जस्तो गरी लामो दरू ी वा समयबाट फै लन सक्दैन। भाइरस सतहह�मा के ही घण्टाका लािग मात्र जीिवत रहन सक्छ भन्ने कुरा
अध्यनह�ले देखाएका छन् तर यो िनि�त अवस्थामा धेरै िदनसम्म पिन जीवन रहन सम्भव ह�न सक्छ।
COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�ह�ले आफूमा िबमारी देिखनुभन्दा वा ल�ण देिखनुभन्दा पिहले पिन अ� व्यि�मा भाइरस सानर् सक्छन्। यद्यिप, खोक� वा नाकबाट िसँगान बग्ने
जस्ता ल�ण देिखएका व्यि�ह�बाट COVID-19 सनेर् जोिखम भने उच्च ह�न्छ।

कस्ता व्यि�ह�मा COVID-19 िबमारी ह�ँदा अत्यिधक धेरै िबरामी ह�ने जोिखम ह�न्छ? (Who is most at risk for becoming very sick with
COVID-19?)
•

COVID-19 देिखने धेरैजसो व्यि�ह�मा हलक
ु ा िबमारी मात्र देिखने भए पिन के ही व्यि�ह� अ�भन्दा गम्भीर �पमा िबरामी ह�ने सम्भावना बढी ह�न्छ। उच्च र�चाप,
मधुमेह, मुटु रोग र फोक्सो रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका पाका व्यि�ह� अत्यिधक िबरामी ह�ने जोिखम उच्च ह�न्छ।

रोग प्रितरोधात्मक प्रणाली कमजोर भएका, दम भएका वा अन्य स्वास्थ्य समस्याले गदार् गम्भीर रोग लाग्ने उच्च जोिखममा रहेका व्यि�लाई तपाई ं के सुझाव िदनुह�न्छ?
(What are your recommendations for people who are immune compromised, have asthma or at high risk
of severe illness for other medical reasons)
•

घरमै बस्नुहोस्। यो घरमै बसेर अत्यावश्यक बाहेकका सामािजक तथा अन्य भेलाह�बाट टाढा रहने समय हो।

•

तपाई ं घर बािहर जानै पनेर् भयो भने उिचत भौितक दरू ी कायम गनर् निबसर्नहु ोस्। 2 िमटरको भौितक दरू ी कायम गनर् सम्भव नभएको सावर्जिनक स्थानमा ह�दँ ा जनु सक
ु ै बेला मास्क
लगाउनुहोस्। भाइरस फै लन निदनका लािग अन्य स्वास्थ्य सावधानीह�का साथै मास्क प्रयोग गनुर्पछर् ।

•

सबै खालका �ास-प्र�ाससम्बन्धी रोगह�बाट बच्नका लािग िसफा�रस ग�रएका अभ्यासह� नै पालना गनर्हु ोस्:
o

•

o
o
o
o

अल्कोहलबाट बनेको �ाण्ड स्यािनटाइजर वा साबुन तथा मनतातो पानी प्रयोग गरे र हात धुनुहोस्।
नधोएको हातले अनुहार, नाक वा मुखमा छुने नगनुर्होस्।
िबरामी व्यि�ह�सँग निजकको सम्पकर् मा नजानुहोस्।
धेरै छोइने सतहह� सफा गनुर्का साथसाथै िन:सङ् क्रमण गनुर्होस्।
िबरामी भएको बेलामा खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् आफ्नो पाखुराले छोप्नुहोस् र त्यसपिछ हात धुनुहोस्।

तपाई ं गम्भीर िबरामी ह�नुभयो र तपाईलाई
ं तत्कालै स्वास्थ्य सहायता आवश्यक पर्यो भने 911 मा फोन गनुर्होस्।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
ECC द्वारा स्वीकृ त िमित: 06/25/2020 @ 1835 बजे
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COVID-19 को उपचार कसरी ग�रन्छ? (How is COVID-19 treated?)
•

हलुका िबमारी भएका धेरैजसो मािनसह� आफै ँ िनको ह�न्छन्। अिहलेको समयमा COVID-19 को कुनै िवशेष औषिध नभएको भए पिन COVID-19 लागेका व्यि�लाई
उपचार गनर् सहायतामल
ू क स्याहार प्रयोग गनेर् ग�रएको छ। Alberta स्वास्थ्य स्याहार प्रणाली COVID-19 को गम्भीर िबमारी भएका व्यि�लाई प्रभावकारी स्याहार प्रदान
गनर् स�म छ।

COVID-19 र इन्फ्लुएन्जाको बीचमा के -कस्ता िभन्नता छन्? (What is the difference between COVID-19 and influenza?)
के ही हद्सम्म COVID-19 पिन इन्फ्लुएन्जा (जसलाई फ्लु पिन भिनन्छ) जस्तै छ:
•
•
•

COVID-19 र फ्लु दवु ैले गदार् िबरामी भएका व्यि�मा �ास-प्र�ाससम्बन्धी रोग लाग्छ।
दवु ै एउटै माध्यमबाट (नाक र मुखबाट िनस्कने स-साना िछटा माफर् त) सछर् न्।
दादरु ा जस्तो गरी दवु ै रोग हावाबाट लामो दूरी र समयमा फै िलदैन।

COVID-19 र फ्लुको बीचमा भएका के ही मुख्य िभन्नताह�:
•
•

हामीसँग हाल COVID-19 को उपचारका िनिम्त कुनै िवशेष खोप छै न। इन्फ्लुएन्जाका नयाँ प्रकारबाट जोगाउनका लािग हरे क वषर् इन्फ्लुएन्जाको नयाँ खोप िवकास ग�रन्छ।
मौसमी इन्फ्लुएन्जाको तुलनामा COVID-19 ले गदार् धेरै सङ् ख्यामा गम्भीर िबमारी ह�ने गछर् । COVID-19 को अनुमािनत मृत्युदर धेरै कुराह�मा िनभर्र रहन्छ तर औसतमा
यसले गदार् सङ् क्रिमत 100 जना व्यि�मा 3 देिख 4 जनासम्मको मृत्यु ह�ने गछर् । तुलनात्मक �पमा, मौसमी इन्फ्लुएन्जाबाट सङ् क्रिमत 1000 जना व्यि�मध्ये झन्डै 1 जनाको
मात्र मृत्यु ह�न्छ।

•

COVID-19 ले गदार् गम्भीर िबमारी ह�न सक्ने भएकाले खोक� लागेका वा ज्वरो आएका व्यि�लाई घरमै अ� व्यि�बाट टाढा राखेर यसलाई फै लनबाट रोक्नु ज�री छ।

COVID-19 रोकथामका लािग कुनै खोप उपलब्ध छ? (Are there vaccines to prevent COVID-19?)
•

अिहलेसम्म छै न। खोप िवकास गनर् धेरै अनुसन्धान भइरहेको छ। तर कुनै खोप िवकास भएर क्यानडामा प्रयोग गनर्का लािग स्वीकृ ित प्रा� गनर् के ही समय लाग्न सक्छ।

म आफू र आफ्नो प�रवारलाई COVID-19 बाट कसरी जोगाउन सक्छु? (How can I protect myself and my family from COVID-19?)
•

उिचत भौितक दरू ी कायम गनर् निबसर्नुहोस्। 2 िमटरको भौितक दरू ी कायम गनर् सम्भव नभएको सावर्जिनक स्थानमा ह�दँ ा जुनसुकै बेला मास्क लगाउनुहोस्। भाइरस फै लन निदनका
लािग अन्य स्वास्थ्य सावधानीह�का साथै मास्क प्रयोग गनुर्पछर् ।

•

सबै खालका �ास-प्र�ाससम्बन्धी रोगह�बाट बच्नका लािग िसफा�रस ग�रएका अभ्यासह� नै पालना ग�ररहनुहोस्:
o

•

o
o
o

अल्कोहलबाट बनेको �ाण्ड स्यािनटाइजर वा साबुन तथा मनतातो पानी प्रयोग गरे र हात धुनुहोस्।
नधोएको हातले अनुहार, नाक वा मुखमा छुने नगनुर्होस्।
िबरामी व्यि�ह�सँग निजकको सम्पकर् मा नजानुहोस्।
धेरै छोइने सतहह� सफा गनुर्का साथसाथै िन:सङ् क्रमण गनुर्होस्।

तपाई ं िबरामी ह�नुभयो भने तपाईलें आफ्नो परी�ण गराउनु पछर् िक पदैर्न भन्ने थाहा पाउन घरमै बसेर COVID-19 सम्बन्धी अनलाइन मूल्याङ् कन उपकरण पूरा गनुर्पछर् ।

म कस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपछर् ? (When should I go to the hospital?)
•

तपाई ं गम्भीर िबरामी ह�नुह�न्छ र तपाईलाई
ं तत्कालै स्वास्थ्य सहायता आवश्यक परे को छ भने 911 मा फोन गनुर्होस्।

•

तपाईलाई
ु ल
ं तु�न्तै िचिकत्सा सहायता आवश्यक पदैर्न तर आफूलाई COVID-19 सङ् क्रमण भएको छ भन्ने लागेमा तपाई ं आफ्नो डाक्टरलाई वा 811 मा फोन गरे र भचर्अ
स्वास्थ्य मूल्याङ् कन गनर् सक्नुह�न्छ र रे फरल प्रा� गनर् सक्नुह�न्छ।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
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ALBERTA मा COVID-19 को परी�ण (COVID-19 TESTING IN ALBERTA)
के मैले COVID-19 को परी�ण गराउनुपछर् ? (Should I be tested for COVID-19?)
•

COVID-19 को परी�ण अब ल�ण नदेिखएकालगायत सबै Alberta बासीह�लाई उपलब्ध छ।

•

अनलाइन मूल्याङ् कन पूरा गनुर्होस् र आजै अनलाइनमाफर् त आफ्नो परी�ण िमित बुक गनुर्होस्।

कानुनअनुसार मैले COVID-19 परी�णको नितजा पखर्दै गदार् कितबेला एकान्तबासमा बस्नु पछर् र कितबेला पदैर्न? (When am I legally required to
isolate and when do I not have to isolate while waiting for my COVID-19 test results?)
•

COVID-19 को परी�ण गदार् तपाईको
ं घाँटी वा नाकमा भाइरस छ भने प�ा लाग्छ। तपाई ं परी�णको नितजा पखर्दै गदार् र तपाईको
ं COVID-19 परी�ण गदार् पोिजिटभ
नितजा देिखनक
ु ो अथर् के ह�न्छ भनेर तपाईलें बुझ्नु ज�री छ:

•

िनम्न अवस्थामा तपाई ं कानुनअनुसार एकान्तबासमा बस्नु पछर् :
o तपाईमां COVID-19 को परी�ण गदार् नितजा पोिजिटभ आयो भने;
o तपाईलाई
ं पिहले िवद्यमान अन्य िबमारी वा स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बिन्धत नरहेको खोक� लागेको छ, ज्वरो आएको छ, नाकबाट िसँगान बगेको छ, वा घाँटी दुखेको
छ;
o तपाई ं पिछल्लो 14 िदनिभत्रमा COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�सँग सम्पकर् मा आउनुभएको छ; वा
o तपाई ं पिछल्लो 14 िदनिभत्र क्यानडा बािहर यात्रा गरे र आउनुभएको छ।
तपाई ं कानुनअनुसार एकान्तबासमा बस्न आवश्यक पनेर् नभए पिन ल�णह� देिखन नछाडेसम्म तपाई ं जुनसुकै िबमारी ह�दँ ा पिन घरमै बस्नुपछर् ।
थप जानकारीका लािग स्व-एकान्तबाससम्बन्धी िदशािनदेर्शनह� हेनर्हु ोस्।
िनम्न अवस्थामा तपाई ं एकान्तबासमा जानु पदैर्न:
o तपाईमां िबमारीको कुनै ल�ण देिखएका छै नन् र तपाई ं COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�सँग सम्पकर् मा आउनुभएको छै न र तपाईलें पिछल्ला 14 िदनिभत्रमा
क्यानडा बािहर यात्रा गरे र आउनुभएको छै न;
o तपाई ं परी�णको नितजा पिखर्रहनुभएको छ र तपाईको
ं परी�ण गदार् तपाईमां ल�णह� देिखएका िथएनन् र अिहले पिन ल�णह� देिखएका छै नन्;
o तपाईमां पिहलेदेिख नै िवद्यमान िबमारी वा स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बिन्धत ल�णह� देिखएका छन् र यी ल�णह� नयाँ होइनन्; तपाईमां COVID-19 को
परी�ण गदार् सङ् क्रमण नभएको पुि� भएको िथयो र तपाईमां िबमारीमा कुनै ल�णह� देिखएका छै नन् र तपाई ं COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�सँग सम्पकर् मा
आउनुभएको छै न;
o तपाईमां COVID-19 को परी�ण गदार् सङ् क्रमण नभएको पुि� भएको िथयो र तपाईलाई
ं पिहले िवद्यमान अन्य िबमारी वा स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बिन्धत रहेको
खोक� लागेको छ, ज्वरो आएको छ, नाकबाट िसँगान बगेको छ वा घाँटी दख
ु ेको छ।

•
•
•

मैले भखर्रै आफूलाई COVID-19 िबमारीको सङ् क्रमण छ भन्ने नितजा पाएँ। मैले के गनर्ुपछर् ? (I just received a positive COVID-19 test
result. What do I do?)
•
•

तपाईमां ल�णह� देिखएका िथए/छन् र COVID-19 को परी�ण गदार् तपाई ं सङ् क्रिमत ह�नुह�न्छ भन्ने नितजा आयो भने तपाई ं कानुनअनुसार ल�ण देिखन थालेको िमितदेिख
10 िदन सम्म र ल�ण देिखन नछाडेसम्म (जुन समय बढी ह�न्छ) एकान्तबासमा बस्नु आवश्यक पछर् ।
तपाईमां कुनै ल�ण देिखएका छै नन् तर तपाईको
ं परी�ण गदार् सङ् क्रमण भएको पुि� भयो भने तपाई ं कानुनअनुसार तपाईलें परी�ण गराउनुभएको िमितदेिख 10 िदनसम्म
एकान्तबासमा बस्नुपछर् ; यो 10 िदनको अविधमा तपाईमां ल�ण देिखयो भने यो िमित प�रवतर्न ह�नेछ। यसबारे तपाईलाई
ं Public Health ले िनदेर्शन िदने छ।
o एकान्तबास बस्नाले अ� व्यि�मा भाइरस फै लने सम्भावना कम ह�न्छ र यसबाट COVID-19 फै लन रोिकन्छ।
o तपाई ं अिनवायर् �पमा घरमै बस्नुपछर् – तपाईलाई
ं िचिकत्सा सहायता आवश्यक परे को खण्डमा बाहेक अन्य समयमा कायार्लय, स्कुल, सामािजक कायर्क्रम वा
अन्य कुनै सावर्जिनक भेलामा जानका लािग घरबाट बािहर निनस्कनुहोस्:
 .तपाई ं गम्भीर िबरामी ह�नहु न्� छ र तपाईलाई
ं तत्कालै स्वास्थ्य सहायता आवश्यक परे को छ भने 911 मा फोन गनर्हु ोस्। आफू COVID-19
सङ् क्रिमत व्यि� ह�ँ भनेर उनीह�लाई जानकारी िदनहु ोस्।
 तपाईलाई
ं तत्कालै िचिकत्सा सहायता आवश्यक पदैर्न भने तपाईलें आफ्नो प्राथिमक स्वास्थ्य प्रदायकलाई फोन गनर् सक्नुह�न्छ वा 811 मा फोन गरे र
भचर्अ
ु ल स्वास्थ्य मूल्याङ् कन गनर् सक्नुह�न्छ।
o घरका सदस्यह� र िवशेष गरी जे� नाग�रक र दीघर् रोग भएका व्यि� वा कमजोर रोग प्रितरोधात्मक प्रणाली भएका व्यि�ह�लगायतका अन्य व्यि�ह�सँग निजकको
सम्पकर् मा नजानुहोस्।
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o
o

राम्रोसँग र बारम्बार आफ्नो हात धुनुहोस्। खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् छोप्नुहोस्। आफूले प्रयोग गनेर् घरका वस्तुह� अ�लाई प्रयोग गनर् निदनुहोस् र धेरै छोइने र साझा
सतहह� सफा तथा िन:सङ् क्रमण गनुर्होस्।
जानकारी तथा िनदेर्शनह� िदनका लािग तपाईलाई
ं Public Health ले सम्पकर् गनेर् छ।

मैले भखर्रै आफूलाई COVID-19 िबमारीको सङ् क्रमण छै न भन्ने नितजा पाएँ। मैले के गनर्ुपछर् ? (I just received a negative COVID-19 test
result. What do I do?)
•
•

•

•

तपाईमां िबमारीका ल�णह� देिखएका छै नन् र तपाई ं COVID-19 सङ् क्रिमत व्यि�को सम्पकर् मा आउनभु एको छै न वा तपाई ं पिछल्ला 14 िदनिभत्रमा क्यानडाभन्दा बािहर
यात्रा गरे र फकर् नुभएको छै न भने तपाई ं एकान्तबासमा बस्नु पदैर्न। �ास-प्र�ाससम्बन्धी असल आचरणह� पालना गनर् जारी राख्नुहोस् र भौितक दूरी कायम गनुर्होस्।
तपाईको
ं परी�णको नितजा नेगेिटभ आयो तर तपाई ं COVID-19 को सङ् क्रमण पिु � भएको कुनै व्यि�सँग निजकको सम्पकर् मा आउनुभएको छ वा तपाई ं क्यानडाभन्दा बािहर
यात्रा गरे र फकर् नुभएको छ भने तपाईलें सङ् क्रिमत व्यि�सँग सम्पकर् मा आएको िमितदेिख वा तपाई ं क्यानडामा फकेर् को िमितदेिख अझै पिन पूरै 14 िदनसम्म एकान्तबास मा
बस्नुपछर् ।
सम्झनुहोस्: तपाईको
ं परी�णको नितजाले उ� समयको तपाईको
ं सङ् क्रमणको अवस्था मात्र बताउँछ। यसले तपाईलाई
ं िवगतमा COVID-19 सङ् क्रमण भएको िथयो वा
िथएन भन्ने बताउँदैन र तपाईलाई
ं भिवष्यमा सङ् क्रमण ह�न्छ वा ह�ँदैन भन्ने बारे पूवार्नुमान पिन गदैर्न। तपाईको
ं परी�ण गदार् नितजा नेगेिटभ आए पिन तपाईलें भौितक दूरी कायम गनेर्
र हात धुने जस्ता जनस्वास्थ्यका उपायह� पालना गनर् जारी राख्नुपछर् ।
तपाईमां नयाँ ल�णह� देिखए भने एकान्तबासमा जानुहोस् र अनलाइनमाफर् त COVID-19 को स्व-मूल्याङ् कन पूरा गनुर्होस् वा थप सेवाका लािग Health Link लाई
811 मा फोन गनुर्होस्।

ल�ण नदेिखएका Alberta बासीह�को परी�ण गदार् के कुरा प�ा लागेको छ? (What does the testing of asymptomatic Albertans
reveal?)
•

परी�ण गदार् परी�ण ग�रने व्यि�मा ल�ण नदेिखएको भए पिन परी�णको समयमा उनीह�मा COVID-19 छ िक छै न भन्ने कुरा मात्र तय गनर् सिकन्छ। परी�णमाफर् त कुनै
व्यि�मा िवगतमा COVID-19 िथयो िक िथएन भनी िव�सनीय �पमा प�ा लगाउन सिकन्न। यसबाट कुनै व्यि� COVID-19 प्रितरोधी छ िक छै न भन्ने पिन मूल्याङ् कन
गनर् सिकदैन। परी�णको नितजा फोनमाफर् त परी�ण गरे को के ही िदनमा प्रदान ग�रने छ। परी�ण गरे को समयमा कुनै ल�ण नदेिखएको तर COVID-19 को परी�ण गदार्
सङ् क्रिमत भएको पुि� भएको व्यि�ले कानुनअनुसार स्वाब सङ् कलन ग�रएको िमितदेिख 10 िदनसम्म अिनवायर् �पमा एकान्तबासमा बस्नु पछर् भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्। परी�ण
गदार् सङ् क्रमण पुि� भएका व्यि�सँग निजकको सम्पकर् मा आएका व्यि�ले पिन स्व-एकान्तबासमा बस्नु पछर् । AHS ले सम्पूणर् सङ् क्रिमत व्यि� र उनीह�सँग निजकको सम्पकर् मा
आएका व्यि�सँग Public Health सम्बन्धी फलोअप गनेर्छ।

ममा ल�णह� देिखएका छन् र मलाई COVID-19 सङ् क्रमण भएको जस्तो लागेको छ भने मैले के गनर्पु छर् ? (What should I do if I have symptoms
and think I have COVID-19?)
•

तपाई ं अिनवायर् �पमा एकान्तबासमा बस्नुपछर् ।

•

COVID-19 को परी�ण गराउनका लािग अपोइन्टमेन्ट बुक गनर् www.ahs.ca/covid मा जानुहोस्। तपाई ं इन्टरनेट प्रयोग गनर् सक्नुह�न्न भने 811 मा फोन गरे र
परी�ण गनर् चाहने व्यि�का लािग अनलाइनमाफर् त अपोइन्टमेन्ट बुक गनुर्होस्।

•

कृ पया आफ्नो डाक्टर वा Health Link (811) सँग परामशर् निलकन अस्पताल, िचिकत्सकको कायार्लय, प्रयोगशाला वा स्वास्थ्य चौक�मा नजानुहोस्।
o तपाईलाई
ं तत्कालै स्वास्थ्य सहायता आवश्यक परे को छ भने 911 मा फोन गनुर्होस्। आफूलाई COVID-19 को सङ् क्रमण भएको ह�न सक्छ भनेर उनीह�लाई
जानकारी िदनुहोस्।
o

तपाईलाई
ु ल
ं तत्कालै िचिकत्सा सहायता आवश्यक पदैर्न भने तपाईलें आफ्नो प्राथिमक स्वास्थ्य प्रदायकलाई फोन गनर् सक्नहु �न्छ वा 811 मा फोन गरे र भचर्अ
स्वास्थ्य मूल्याङ् कन गनर् तथा रे फरल प्रा� गनर् सक्नुह�न्छ।

के COVID-19 को परी�णसम्बनधी मापदण्डह� प�रवतर्न भएका छन्? (Did the criteria for COVID-19 testing change?)
AHS ले Alberta का प्रयोगशालाको सुधा�रएको परी�ण �मता र COVID-19 महामारीको िवकिसत ह�ँदै गरे को पृ�भूिमलाई प्रितिविम्बत गनेर् गरी परी�णसम्बन्धी मापदण्डह�
संशोधन गनर् जारी राखेको छ। महामारीको िवकास ह�ँदै जाँदा यी श्रेणीह� आगामी ह�ा र मिहनामा प�रवतर्न ह�न जारी रहने छन्।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
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•

मे मिहनाको 29 ता�रखदेिख लागू ह�ने गरी ल�ण देिखएका वा नदेिखएका सबै Alberta बासीह� COVID-19 को परी�णका लािग योग्य छन्। परी�ण
अपोइन्टमेन्टमाफर् त ग�रने छ जसलाई www.ahs.ca/covid मा गएर सिजलैसगँ अनलाइनमाफर् त बुक गनर् सिकन्छ। तपाई ं इन्टरनेट प्रयोग गनर् सक्नुह�न्न भने 811 मा फोन
गरे र परी�ण गनर् चाहने व्यि�का लािग अनलाइनमाफर् त अपोइन्टमेन्ट बुक गनुर्होस्।

•

यसको अथर् Alberta अंचलभ�रका सबै ल�ण देिखएका र नदेिखएका व्यि�ह� अबदेिख परी�ण गराउनका लािग योग्य छन्।
o सवर्साधारणह�ले उनीह�का लािग िवकास ग�रएको अनलाइन मल्ू याङ् कन सयं न्त्र प्रयोग गनर् सक्छन्।

•

कृ पया पिहले िवद्यमान अन्य िबमारी वा स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बिन्धत नरहेको प्रकारको खोक� लागेको छ, ज्वरो आएको छ, नाकबाट िसँगान बगेको छ वा घाँटी दख
ु ेको छ भने

उ� व्यि� अिनवायर् �पमा एकान्तबास मा बस्नुपछर् भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् । यद्यिप, COVID-19 को परी�ण वा िवद्यमान स्वास्थ्य अवस्थाको लािग अत्यावश्यक स्याहार
वा आपतकालीन स्याहार आवश्यक पनेर् क्वारे िन्टन तथा एकान्तबासमा बसेका व्यि�ह�लाई िदइएको छुटसम्बन्धी िदशािनदेर्श पालना गरे र परी�ण गराउन जानका लािग घर बािहर
िनस्कन अनुमित िदइएको छ।
AHS ले िकन परी�णको मापदण्ड प�रवतर्न गर्यो? (Why did AHS change the testing criteria?)
•
•

यो िवस्ता�रत परी�णमाफर् त हामी COVID-19 रोक्नका लािग हाम्रा जनस्वास्थ्यका उपायह�ले कि�को काम ग�ररहेका छन् भन्ने बारे मा एउटा स्प� तिस्बर प्रा� गनेर्छौं।
Alberta पनु : स�ु ह�ँदा मागर्दशर्न गनर्का लािग यो जानकारी मह�वपणू र् छ।
महामारीको अवस्थामा प�रवतर्न आउने क्रममा यी श्रेणीह� आगामी ह�ा र मिहनामा प�रवतर्न ह�न जारी रहने छन्।

मलाई परी�ण गनर् आवश्यक परेमा के म अटोडायलर माफर् त आफ्नो नितजा प्रा� गनर् सक्छु? (If I require testing, can I receive my results by
autodialer?)
•

•
•
•
•
•
•

COVID-19 को परी�ण गराउने सबै Alberta बासीह�ले COVID-19 को परी�णको नितजा नेगेिटभ आउँदा अटोडायलर प्रणालीमाफर् त नितजा प्रा� गनर् सक्छन्।
COVID-19 को लािग परी�ण गराइएका व्यि�ह�लाई उनीह�ले अनलाइनमाफर् त अपोइन्टमेन्ट बुक गदार् वा परी�णको लािग �रफर गदार् COVID-19 को नेगेिटभ
नितजा अटोडायलरमाफर् त प्रा� गनेर् गरी सहमित जनाउने अवसर प्रदान ग�रन्छ।
COVID-19 परी�ण गदार् नितजा पोजेिटभ आएका सबै व्यि�ह�लाई AHS Public Health टोलीका सदस्यले सम्पकर् गरे र फलोअप तथा के स व्यवस्थापन गनेर्छन्।
AHS ले अटोमेटेड सन्देशमाफर् त सङ् क्रमण पोजेिटभ देिखएको नितजा प्रदान गदैर्न।
तपाईलें अटोडायलरमाफर् त आफ्नो नेगेिटभ नितजा प्रा� गनर् सहमित िदनुभएको छ भने तपाईलें एउटा अटोमेटेड फोन कलमाफर् त आफूमा सङ् क्रमण नेगेिटभ देिखएको नितजा प्रा�
गनुर् ह�ने छ।
तपाईलाई
ं अटोडायलरमाफर् त फोन कल आएन र तपाईसँं ग भ्वाइसमेल छै न भने वा तपाईलें अटोडायलरमाफर् त सङ् क्रमण नेगेिटभ देिखएको नितजा प्रा� गनर् सहमित गनुर्भएको छै न
भने AHS ले तपाईलाई
ं प्रत्य� कल गरे र तपाईको
ं नेगेिटभ नितजा िदने प्रयास गनेर् छ।
अटोडायलरले सात िदनिभत्र तपाईलाई
ं सम्पकर् गनर् सके न भने तपाई ं आफ्ना नितजाह� MyHealthRecords मा गई हेनर् सक्नुह�न्छ वा तपाई ं आफ्नो पा�रवा�रक डाक्टरलाई
भेटेर नितजा प्रा� गनर् सक्नहु �न्छ।
कृ पया सम्झनुहोस्: आफ्नो परी�णको नितजा प्रा� गनर् तपाईलें आफ्नो फोनवाट नाम सिहत नआएका कल ब्लक गनेर् सेिटङ अफ गनुर्पनेर् ह�न्छ। यसो गरे पिछ अटोडायलरको कल
तपाईलाई
ं आउने छ। आफ्नो परी�णको नितजा प्रा� गदैर् गदार् कृ पया कुनै नामिवनाका कल वा तपाईलें निचनेका नम्बरबाट आएका कल पिन उठाउन निबसर्नुहोस्।
अन्त्यमा, तपाईको
ं घरबाट धेरैजनाको परी�ण गराइदै छ र सबैका लािग एउटै फोन नम्बर प्रयोग ग�रएको छ भने अटोडायलरले नभएर AHS का कुनै कमर्चारीले फोन गनेर् छन्
भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्।

कोही व्यि�मा COVID-19 सङ् क्रमण भएको पुि� भएमा AHS ले त्यसलाई फलोअप गनेर् प्रिक्रया के छ? (What is AHS’ process following a
confirmed case of COVID-19?)
•

प्रयोगशालाबाट परी�ण गरे र कोही व्यि�लाई COVID-19 सङ् क्रमण भएको पुि� भयो भने AHS Public Health टोलीले उ� व्यि�लाई सम्पकर् लाई सम्पकर् गरे र
एकान्तबासमा बस्ने िनदेर्शन िदन्छ। Public Health ले सङ् क्रिमत व्यि�सँग िमलेर उनीह�मा ल�ण देिखएपिछ उनीह� को-कोसँग सम्पकर् मा आएका छन् भन्ने कुरा
िनधार्रण गछर् ।

•

AHS ले त्यसपिछ सङ् क्रमण पिु � भएका व्यि�सँग सम्पकर् मा आएका भनेर मािनएका व्यि�लाई सीधा सम्पकर् गछर् । यी व्यि�ह�लाई स्व-एकान्तबासमा बस्न र COVID19 को परी�ण गनर् भिनन्छ। यसलाई कन्ट् याक्ट ट्रेिसङ भिनन्छ र यो हामीले प्रयोगशालाबाट परी�ण गरे र COVID-19 सङ् क्रमणको पुि� भएका प्रत्येक व्यि�मा ग�रन्छ।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
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•

AHS ले प्रत्य� �पमा सम्पकर् गरे का व्यि�ह� मात्र सङ् क्रिमत व्यि�सँग संसगर्मा आएका भन्ने मािनन्छ। तपाईलाई
ं AHS ले प्रत्ये� �पमा सम्पकर् गरे को छै न भने तपाईलाई
ं
सङ् क्रिमत व्यि�को सम्पकर् मा आएको व्यि�का �पमा िलइएको छै न।

•

िबरामीको गोपिनयताको र�ा गनर्का िनिम्त COVID-19 सङ् क्रमण पुि� भएका िबरामीको िबमारीसम्बन्धी कुनै पिन िववरण अ�लाई प्रदान ग�रंदैन।

•

तपाई ं COVID-19 सङ् क्रमण पुि� भएको व्यि�सँग सम्पकर् मा आउनुभएको भनी थाहा पाइयो भने तपाईलाई
ं सीधै AHS ले सम्पकर् गनेर् छ।

व्यि�गत सुर�ा उपकरण (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE))
म आफूलाई COVID-19 लाग्छ िक भन्ने बारेमा िचिन्तत छु। के मैले घर बािहर िनस्कदा वा सावर्जिनक स्थानमा जाँदा पन्जा लगाउनु पछर् ? (I am worried about
catching COVID-19. Should I wear gloves when outside of my house or in public places?)
•

िचिकत्सक�य पन्जा स्वास्थ्यकमीर्ले प्रयोग गनेर् व्यि�गत सुर�ा उपकरण (PPE) अन्तगर्तको एउटा मह�वपूणर् त�व हो। यद्यिप, आम सवर्साधारणले सामान िकन्न जाँदा जस्ता
आफ्नो दैिनक गितिविधमा पन्जा लगाउनु पदैर्न।

•

पन्जाले सुर�ासम्बन्धी झुटो धारणा िनमार्ण गनर् सक्छ। राम्रोसँग प्रयोग ग�रएन वा न� ग�रएन भने पन्जा लगाउनाले भाइस बस्ने अकोर् सतह प्रदान गछर् – यसले गदार् झन् भाइरस
फै लने सम्भावना बढी ह�न्छ।

•

राम्रोसँग हात धुनु नै सवोर्�म उपाय हो। त्यसैले हात धुनुको िवकल्पका �पमा पन्जालाई िलनु ह�दँ ैन।

•

हामी बारम्बार राम्रोसँग हात धुने (साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म िमचेर) सल्लाह िदन्छौँ वा हातमा हेदार्खेरी फोहोर लागेको देिखएको छै न भने अल्कोहलबाट बनेको स्यािनटाइजर
प्रयोग गरे र सफा गनर् र खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् आफ्नो मुख छोप्न सल्लाह िदन्छौ। पन्जा लगाएको भए पिन वा नलगाए पिन आफ्नो अनुहार, नाक वा मुख छुने नगनुर्होस्।
�ासप्र�ाससँग सम्बिन्धत रोगह� रोकथाम गनेर् यी नै प्रमाणमा आधा�रत उत्कृ � त�रका ह�न्।

•

पन्जा लगाउन चाहने व्यि�ह�ले पन्जा प्रयोग गदार् उिचत सरसफाइको अभ्यास गनुर्पछर् :
o पन्जा लगाउनुअिघ वा फुकालेपिछ सधै ँ हात धुनु पछर् र/वा स्यािनटाइज गनुर्पछर् ।
o पन्जामा फोहोर लाग्यो वा च्याितयो भने अकोर् फे नुर्पछर् ।
o तपाईलें पन्जा लगाएर आफ्नो अनुहार, आँखा, नाक वा मुख छुनुभयो वा खोक्दा वा हािच्च्छउँ गदार् हातले छोप्नुभयो भने अकोर् पन्जा फे नुर्होस्।
o एक पटक प्रयोग गरे पिछ फे �र प्रयोग गनर् निमल्ने िडस्पोजेबल पन्जा एक पटक हातबाट फुकालेपिछ फे �र प्रयोग गनुर् ह�दँ ैन।
o फे �र प्रयोग गनर् िमल्ने पन्जाह� प्रत्येक पटक प्रयोग गरे पिछ सफा तथा िन:सङ् क्रमण गनुर्पछर् ।

म आफूलाई COVID-19 लाग्छ िक भन्ने बारेमा िचिन्तत छु। म घरबाट बािहर िनस्कनु पयोर् वा सावर्जिनक स्थानमा जाँदा के मैले मास्क लगाउनु पछर् ? (I am
worried about catching COVID-19. Should I wear a mask if I have to leave my house or when in public?)
•

Alberta बासीहरू 2 �मटरको भौ�तक दरू � कायम गनर् सम्भव नभएको सावर्ज�नक स्थानमा हुँदा जुनसुकै बेला प�न मास्क

•

लगाउनह
ु ोस ्।
घरमा बनाइएको कपडाको मास्क जस्ता िचिकत्सक�य मास्क प्रयोग गनार्ले प्रयोग गनेर् व्यि�लाई भाइरसबाट र�ा गछर् भन्ने कुरा प्रमािणत भएको छै न।

•

यद्यिप, िचिकत्सक�य मास्क लगाउनाले तपाईको
ं वरपर रहेका व्यि�लाई सरु �ा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।

•

अनुहार कवज तपाईको
ं मुख र नाक ढाक्ने एउटा त�रका हो र तपाईबाट
ं िनस्के का �ासप्र�ासका िछटाह� अ� व्यि�को शरीर वा सतहह�लाई दिू षत पानर् नपाउने भएकाले यस्तो
ह�न्छ।

•

यसका साथै, मास्क लगाउनुभयो भने तपाईलाई
ं आफ्नो मुख र नाक छुनबाट रोक्न सक्छ।

तपाईलें मास्क वा अनुहार कवज लगाउन रोज्नुभयो भने:
•
•

तपाईको
ं मास्क राम्रोसँग िफट भएको छ र दायाँबायाँ खाली ठाउँ छै न भन्ने सुिनि�त गनुर्होस्।
मास्क बािहरबाट दिू षत ह�न सक्छ भन्नेबारे सचेत रहनुहोस्। मास्क लगाएपिछ यताउता सानेर् वा िमलाउने नगनुर्होस्। मास्क दिू षत भएको छ भन्ने मान्नुहोस् र उिचत सतकर् ताह�
अपनाउनहु ोस्।

•

तपाई ं मास्क लगाउनुह�न्छ भने तपाईलें मास्क लगाउनुअिघ र फुकालेपिछ हात धुनुपछर् ।

•

मास्क िभज्यो भने त्यसले भाइरसका तत्वह�लाई कै द गरे र राख्न सक्ने भएकाले अकोर् मास्क बदल्नुपछर् वा फुकाल्नुपछर् ।

•

मास्क लगाउन रोज्ने व्यि�ह�ले आफ्नो झोलामा धेरै सङ् ख्यामा सफा मास्क बोके र िहंड्नु राम्रो ह�न्छ। साथै प्रयोग भएका मास्क सुरि�त �पमा राख्नका लािग एउटा प्लािस्टकको
झोला पिन बोक्नुपछर् र ितनलाई घरमा लगेर धुनुपछर् ।

•

अ�लाई सङ् क्रमण नफै िलयोस् भन्नका लािग प्रयोग भएका मास्कह� सावधानीका साथ व्यवस्थापन गनुर् अत्यन्तै ज�री छ।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
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बारम्बार र राम्ररी हात धुने, भौितक दरू ी कायम गनेर्, खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् अनुहार छोप्ने र आफ्नो अनुहार, नाक वा मुखमा नछुने उपाय �ास-प्र�ाससम्बन्धी िबमारीह� रोकथाम गनेर् सबैभन्दा
उत्कृ � प्रमाणमा आधा�रत त�रका ह�न्।
Alberta सरकारले सबै Alberta बासीह�लाई मास्क िवतरण गनेर् छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। मैले कहाँ र किहले मास्क पाउन सक्छु? के मास्क लगाउनु अिनवायर्
ह�ँदैछ? (I understand that the Government of Alberta will be handing out masks to all Albertans. Where and
when can I get one? Is masking going to be mandatory?)
•

•

•
•

मे 29 ता�रखमा स्वास्थ्य मन्त्री Tyler Shandro ले मास्क िवतरणको पिहलो राउण्डबारे घोषणा गनुर्भएको िथयो र यसअन्तगर्त प्रान्तभर नै A&W, McDonald
तथा Tim Hortons का ड्राइभ-थ्रु स्थानबाट Alberta बासीह�लाई 2 करोड मास्क िवतरण ग�रएको िथयो। सरकार नगरपािलका, First Nations का समुदाय,
Métis Settlements तथा स्थानीय िनकायह�सँग िमलेर मास्क आवश्यक पनेर् व्यि�ह�लाई िवतरण ग�ररहेको छ। यसमा सावर्जिनक ट्रािन्जटमा िनभर्र रहने व्यि�ह� पिन
पछर् न्। रे स्टुरेन्ट साझेदारह�लाई मास्क िवतरण गनेर् अकोर् राउण्ड मध्य जुलाईमा सु� गनेर् योजना बनाइएको छ।
यो पहल Alberta’s Relaunch Strategy को एउटा िहस्सा हो र यो व्यवसाय तथा अन्य गितिविधह� पुन: सुचा� भएपिछ Alberta बासीह�ले एक अकार्बाट
दईु िमटरको दूरी कायम गनर् किठन ह�न्छ भन्ने कुराको िवचार गदैर् ल्याइएको हो। प्रत्येक Alberta बासीलाई सम्मान प्रणालीअनुसार िवतरण ग�रँ दै ग�रएको चारवटा मास्कको
प्याके ज प्रा� गनेर् अिधकार छ।
मास्क प्रयोग गनुर् अिनवायर् नभए पिन सरकार Alberta बासीलाई मास्क प्रा� गनर् सिजलो होस् र मास्कको धारणालाई सामािजकरण गनर्का लािग मास्क िदन चाहन्छ।
211 मा फोन गरे र पिन मास्क प्रा� गनर् सिकन्छ।

आफूलाई वा आफ्ना िप्रयजानलाई COVID-19 सङ् क्रमण ह�ँदा स्याहार गनेर् त�रका (CARING FOR YOURSELF OR LOVED ONES WITH
COVID-19)
मेरो िप्रयजनलाई COVID-19 को सङ् क्रमण भएको पुि� भएको छ वा परी�ण ग�रँदै छ र हामी एउटै घरमा बस्छौ ँ। मैले आफूलाई भाइरस नसनेर् गरी कसरी उहाँको स्याहार
गनर् सक्छु? (My loved one has or is being tested for COVID-19 and we live in the same house. How can I take
care of them and not get sick myself?)
•

सम्भव भएसम्म िबरामी व्यि�लाई छुट्टै शयनक� तथा शौचालयको व्यवस्था गनर्हु ोस्।

•

सम्भव भएसम्म सङ् क्रिमत व्यि�सँग भौितक दूरी कायम गनुर्होस्।

•

घरमा अितिथह� आउनु ह�ँदैन।

•

िबरामी व्यि�लाई अ�को खाना बनाउन निदनुहोस् र िबरामी व्यि�लाई खाना बनाउन अकैर् ठाउँ छुट् याउनुहोस् वा कम्तीमा पिन छुट्टै समयमा खाना बनाउन लगाउनुहोस्।
खानिपनको काम सके पिछ सबै सतहह� सफा गनर् लगाउनुहोस्।

•
•

िबरामी व्यि�ले प्रयोग गरे का भाडाकँु डा, पानी िपउने िगलाँस, कप, खाने भाडा, �माल र िसरानी जस्ता घरका सामानह� प्रयोग नगनुर्होस्।
साबनु र मनतातो पानीले बारम्बार हात धनु हु ोस्।
सबै सतहह� र िवशेष गरी �ाण्ड रे ल, ढोकाको चक
ु ु ल, धारा, शौचालय र अन्य धेरै छोइने वस्तुह� बारम्बार स्यािनटाइज गनुर्होस्।

•

आफ्ना िप्रयजनलाई खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् हातले नभएर पाखुराले छोप्न लगाउनुहोस् र जितबेला पिन �ास-प्र�ाससम्बन्धी असल आचरणह� पालना गनेर् सल्लाह िदनुहोस्।

•

आफूमा ल�ण देिखन्छन् िक भनी िनगरानी राख्नुहोस् र Health Link लाई 811 मा कल गनुर्होस् वा तपाईमां ल�णह� देिखएमा आफ्नो डाक्टरलाई कल गरे र मूल्याङ् कन
गराउनहु ोस् र सुझाव प्रा� गनुर्होस्। तपाई ं परी�ण गराउनका लािग अनलाइनमाफर् त अपोइन्टमेन्ट बुक गनर् सक्नुह�न्छ।

•

एकान्तबास बस्नु भनेको के हो? (What does isolation mean?)
एकान्तबास (आइसोलेसन) भनेको आफूबाट अ�मा भाइरस सनर् सक्ने अवस्थाबाट अलग रहनु हो। यसमा तपाई ं अन्य व्यि�सँग सम्पकर् मा आउन सक्ने सबै अवस्थाह� पछर् न्, जस्तै, सामािजक
भेला, कायार्लय, स्कुल, बाल स्याहार, खेलकुद कायर्क्रम, िव�िवद्यालय, धािमर्क भेला, स्वास्थ्यचौक�, िकराना पसल, रे स्टुरेन्ट, सिपङ मल र अन्य सबै सावर्जिनक भेला।
•

तपाईलें (सम्भव भएसम्म) बस, ट् याक्सी वा राइड सेय�रङ जस्ता सावर्जिनक यातायात प्रयोग गनुर् ह�दँ ैन।
सम्भव भएसम्म तपाईलें अन्य व्यि�ह�सँगको सम्पकर् सीिमत गनुर्पछर् ।

•

तपाईलें आफ्नो घरमा अितिथह� बोलाउनु ह�ँदैन। तर साथीभाई, प�रवारका सदस्य वा डेिलभरी ड्राइभरले तपाईको
ं ढोकामा सामान ल्याएर रािखिदन भने िमल्छ।

•

तपाई ं खानेकुरा िकनमेल गनेर् जस्ता कायर्मा डेिलभरी वा िपकअप सेवा प्रयोग गनर् पिन सक्नुह�न्छ।

•
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•

प�रवारका अन्य सदस्यले प्रयोग गरे का भाडाकँु डा, पानी िपउने िगलाँस, कप, खान खाने भाडा, �माल, िसरानी वा अन्य वस्तुह� प्रयोग गनेर् नगनुर्होस्। यी वस्तुह� प्रयोग गरे पिछ
तपाईलें ितनलाई राम्रोसँग साबुन पानीले धुनुपछर् , िडसवासरमा राखेर सफा गनुर्पछर् वा वािसङ मेिसनमा राखेर धुनुपछर् ।

•

•

पटक पटक साबनु पानीले हात धनु हु ोस् र ढोकाको चक
ु ु ल र काउन्टर जस्ता धेरै छोइने र अ�ले प्रयोग गनेर् सतहह� िनयिमत �पमा सफा गनेर् तथा िन:सङ् क्रमण गनेर् गनर्हु ोस्।
तपाई ं औषिध जस्ता अत्यावश्यक सामान िलनका लािग आफ्नो घरबाट तत्कालै िनिस्कनु पर्यो भने अ�मा भाइरस फै लने जोिखम कम गनेर् सावधानी स्व�प घर बािहर िनस्कदा
तपाईलें मास्क लगाउनु पछर् ।
यो समयमा तपाईलें आफूमा ज्वरो वा खोक� जस्ता ल�णह� देिखन्छन् िक भनेर आफ्नो स्वास्थ्यको िनगरानी राख्नु मह�वपूणर् ह�न्छ।

•

तपाईमां ल�णह� देिखए भने तपाई ं थप सल्लाह प्रा� गनर्का लािग अनलाइन मूल्याङ् कन संयन्त्र पूरा गनर् सक्नुह�न्छ वा Health Link लाई 811 मा सम्पकर् गनर् सक्नुह�न्छ।

•

ममा ल�णह� देिखएका छै नन् तर म COVID-19 सङ् क्रमण भएको छ िक भनेर िचिन्तत छु र म यसबारे कसैसँग कुरा गनर् चाहन्छु। के मैले Health Link लाई कल
गनर्ुपछर् ? (I am not having symptoms, but I’m concerned about COVID-19 and want to talk to someone.
Should I call Health Link?)
तपाईसँं ग COVID-19 के हो, यो कसरी फै लन्छ र हाल Alberta र िव�मा सङ् क्रिमत व्यि�को सङ् ख्या कित छ भन्ने बारे मा अन्य सामान्य खालका प्र�ह� छन् भने कृ पया िनम्न
वेबसाइटमा जानुहोस्। तपाईसँं ग आफू र आफ्नो प�रवारलाई COVID-19 सङ् क्रमणबाट जोगाउन के गनुर्पछर् भन्ने बारे थप प्र� छन् भने तपाई ं Health Link लाई 811 सम्पकर् गनर्
सक्नुह�न्छ।
•
•
•

Alberta Health: alberta.ca/covid19
Public Health Agency of Canada: canada.ca
World Health Organization: who.int

ALBERTA’S RELAUNCH STRATEGY
समहू मा भेला ह�ँदा कस्ता प्रितबन्धह� लागू ह�ने छन्? (What restrictions remain in place when gathering in groups?)
Alberta हाल हाम्रो पुन: सुचा� गनेर् सम्बन्धी रणनीितको दोस्रो चरण मा छ जसलाई जुन 12 मा सावर्जिनक ग�रएको िथयो। पुन: सुचा� गनेर् सम्बन्धी दोस्रो चरणमा Alberta बासीह�
भेला ह�ने मािनसको सीिमत सङ् ख्या र भौितक दरू ी कायम गदैर् अझै थप घरिभत्र र घर बािहरका िक्रयाकलापको आनन्द िलन सक्छन्।

दोस्रो चरण मा Alberta बासीह�को स्वास्थ्य र�ा गनर् र COVID-19 को सङ् क्रमण सीिमत गनर्का लािग िनम्न सावधानीका उपायह� लागू ह�ने छन्:
•

घरिभत्रका सामािजक भेलामा अिधकतम 50 जना भेला ह�न िमल्ने यसमा िववाह, काजिक्रया, जन्मिदनको भोज आिद पछर् न्।

•

वैवािहक कायर्क्रम, िसनेमा घर, कला तथा सांस्कृ ितक प्रस्तुती र मािनसह� िसटमा बस्ने अन्य कायर्क्रम जस्ता घर बािहर ह�ने र घरिभत्र िसटमा बस्ने/दशर्क कायर्क्रममा अिधकतम
100 जना।

•

धािमर्क भेला, रे स्टुरेन्ट, क्याफे , लाउन्ज, बारका साथै क्यािसनो िबंगो हलमा उपिस्थित ह�न सक्ने मािनसको सङ् ख्यामा कुनै सीमा तोिकएको छै न। तर जन-स्वास्थ्यका उपायह� भने
लागू गनुर् पछर् ।
घरह�ले आफूसरहका अन्य घरका अिधकतम 15 जना व्यि�सँग निजकको सम्पकर् बढाउन सक्छन्।

•

थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: Alberta.ca/covid19

•

कस्ता व्यवसायलाई पुन:सुचा� गनेर् अनुमित िदइएको छ? (What businesses have been permitted to re-launch?)
दोस्रो चरणमा भौितक दरू ी तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी िनदेर्शनह� दवु ै लागू ग�रएका छन् भन्ने सिु नि�त गरे र थप व्यवसाय तथा सेवाह� खोल्न िदइएको छ। यसमा िनम्न पछर् न:्
•
•
•
•

िदशािनदेर्शह� पालना गनेर् गरी अनुरोध ग�रएको िडप्लोमाको परी�ाका लािग K-12 स्कुलह� र समर स्कुलह�
पस्ु तकालयह�
थप प्रकारका शल्यिक्रयाह�
मािलस, अकुपंचर तथा रे फ्लेक्सोलोजी जस्ता सुस्वास्थ्य सेवाह�
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

व्यि�गत सेवाह� (सौन्दयर्, कस्मेिटक छाला तथा शरीरको उपचार, म्यािनक्युअर, पेडीक्युअर, वािक्सङ, अनुहारसम्बन्धी उपचार, कृ ित्रम ट् यािनङ)
िसनेमाघर र नाटकघर
सामदु ाियक हल
टोली खेलकुदह�
घरिभत्र ग�रने िसजर्नशील कायर्, तन्द�ु स्ती तथा खेलकुद, िजम तथा एरे ना समेत
खाली समयमा पौडी खेल्ने िस्विमङ पुल
रे स्टुरेन्ट तथा बारमा VLTs ह�
िबंगो हल, क्यािसनो, टेबुलमा खेिलने खेलह� बाहेक
वाद्यवादन बजाइने कन्सटर्
प्रान्तीय क्याम्पग्राउण्डह� पूणर् �मतामा

Alberta मा Calgary र Brooks बाहेक मे 14 मा पिहलो चरण लन्च ग�रएको िथयो तर पिछ जुन 1 मा बाँक� Alberta पिन सामेल भएका िथए। Alberta पुन: सुचा�को पिहलो
चरणमा िनम्न लगायतका के ही व्यवसायलाई सु�ढ सङ् क्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रणका उपायह� लागू गरे र सञ्चालनमा आउन अनुमित िदइएको िथयो:
•
•
•
•
•
•
•

ल�ाकपडा, फिनर्चर र पुस्तक भण्डार जस्ता खुद्रा व्यवसाय
कृ षक बजारका िबक्रेता
हेयर स्टायिलङ र कपाल काट् ने पसल
क्याफे , रे स्टुरेन्ट, पब र बारह� 50% �मता सिहत टेबल सुचा� गनर् सक्छन्
संग्राहलय तथा कलाका ग्यालरीह�
िदउँसोको स्याहार सेवा तथा स्कुल-बािहरको स्याहार, उपिस्थत ह�न पाउने मािनसको सङ् ख्या सीमा सिहत
के ही कायर्तािलका तोिकएका अत्यावश्यक नभएका शल्यिक्रयाह� िवस्तारै सुचा� ह�ने

Alberta’s Relaunch Strategy का बारे मा थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: https://www.alberta.ca/alberta-relaunchstrategy.aspx
चरण दुईमा कस्ता प्रकारका भेलाह� गनर् अझै पिन अनुमित िदइएको छै न? (What types of gatherings are still not approved in stage
two?)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मािथ उल्लेिखत अिधकतम सङ् ख्या भन्दा बढी सङ् ख्यामा मािनसह� भेला भएका सामािजक भेलाह�
िकन्डरगाटेर्नदेिख क�ा 12 सम्मका स्कुलमा उपिस्थत भएर सञ्चालन ग�रने िनयिमत क�ाह� सेप्टेम्बर 2020 देिख मात्र सुचा� ह�न सक्छन्
भोकल कन्सटर्ह� (गीत गाउँदा भाइरस सनेर् उच्च जोिखम ह�ने भएकाले)
प्रमुख चाडपवर् तथा कन्सटर्ह�, ठूला सम्मेलनह�, व्यापार प्रदशर्नी तथा कायर्क्रमह� (यी मािनसह� िसटमा नबस्ने खालका सामािजक कायर्क्रम र/वा भोकल कन्सटर् भएकाले)
रात्री क्लब
अम्युजमेन्ट पाकर्
बालबािलका खेल्ने घरिभत्रका स्थान
ह�क्का लाउन्ज (खाना र िपउनका लािग मात्र अनुमित िदइएको)
मुख्य खेलकुद कायर्क्रम तथा प्रितयोिगताह�
प्रान्त भन्दा बािहर अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा गनर् िसफा�रस ग�रँ दैन

हामी Alberta मा पुन: सुचा� गनेर् रणनीित बोके र अगािड बढ्दै गदार् Alberta सरकारले के हे�ररहेको ह�ने छ? (What will the Alberta Government
be watching for as we move forward with the relaunch strategy in Alberta?)
•

पुन: सुचा� गनेर् रणनीित स्वास्थ्य स्याहार प्रणालीको अनुगमन गनेर् कुरामा िनभर्र छ। यसमा यो अविधभरमा COVID-19 ले गदार् अस्पताल भनार् ह�दँ ा र ICU मा भनार् ह�दँ ा
िवशेष ध्यान िदइने छ।प्रान्तका स्थानीय �ेत्रमा सिक्रय प्रितिक्रया बारे सूचना िदन सङ् क्रमण पुि� भएका व्यि�को सङ् ख्या तथा नयाँ सङ् क्रमणको दर िनरन्तर �पमा अनुगमन
ग�रनेछ। आवश्यक परे को खण्डमा प्रान्तीय तथा स्थानीय दवु ै स्तरमा िनणर्यह� कायार्न्वयन ग�रनेछ। प्रान्तभ�र नै प्रितबन्धह� िवस्तारै खुकुलो पा�रएपिछ प्रकोप फै लनुको अथर्
ितनलाई स्थानी �ेत्रमा अस्थायी �पमा स�ु ढ पा�रनपु छर् भन्ने ह�न्छ।

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
ECC द्वारा स्वीकृ त िमित: 06/25/2020 @ 1835 बजे
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•

पुन: सुचा� गनेर् प्रत्येक चरणमा हामीले अझै पिन हात धुने, िबरामी ह�ँदा घरमा बस्ने र भौितक दरू ी कायम गनेर् जस्ता स्वास्थ्य िसफा�रसह� पालना गनर् अिनवायर् �पमा जारी राख्नु
पछर् ।

AHS का िक्रयाकलापह� (AHS’ OPERATIONS)
के AHS ले आफ्ना िनयिमत शल्यिक्रया सुचा� गरेको छ वा समय तोिकएका शल्यिक्रया, प्रकृ या, परी�ण तथा अपोइन्टमेन्ट सु� गरेको छ? (Has AHS begun to
resume normal operations or performing scheduled surgeries, procedures, exams and appointments?)
•

COVID-19 को प्रितिक्रया स्व�प, AHS ले Alberta भर अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूणर् समय तोिकएका शल्यिक्रयाह� स्थिगत गरे को िथयो। मे 4 ता�रखमा AHS
ले क्याटाराक्ट, �ीरोग सम्बन्धी प्रिक्रयाह�, साधारण िदवाकालीन शल्यिक्रया, नाकको शल्यिक्रया, पुनसर्ंरचनात्मक प्लािस्टक शल्यिक्रया र भास्कुलर तथा युरोलोजीसम्बन्धी
अत्यावश्यक बाहेकका समय तोिकएका िदनका शल्यिक्रया तथा प्रिक्रयाह� सुचा� गरे को छ। AHS र Covenant Health ले के ही एम्बुलेटरी स्याहार तथा
डायग्नोिस्टक इमेिजङ (DI) सेवा पिन मे 11 देिख सुचा� गरे । मे 22 मा Alberta सरकारले िदवाकालीन शल्यिक्रया र राती बस्नु पनेर् तथा के ही समयका लािग रहनुपनेर्
खालका शल्यिक्रयाह� पिन सामेल गनर्का लािग AHS योजना को घोषणा गयोर्।

AHS ले कुन शल्यिक्रया, प्रिक्रया, परी�ण तथा अपोइन्टमेन्टह� जारी रहने छन् भन्ने कुराको कसरी िनणर्य गनेर् छ? (How will AHS decide which
surgeries, procedures, exams and appointments will proceed?)
•

स्याहारका लािग प्रती�ारत Alberta बसीह�का लािग सेवा सुचा� गनेर् क्रममा AHS ले िबरामी तथा कमर्चारीह�को सुर�ा सन्तुलन गनर् जारी राख्ने छ। िचिकत्सक�य
आवश्यकताका आधारमा सबैभन्दा खाँचो परे का व्यि�ह� र सबैभन्दा पिहलेदेिख बुक गराएर पिखर्रहेका व्यि�ह�को आधारमा सेवाको िनणर्य िलइने छ। यी िनणर्यह� प्रत्येक
अंचलिभत्र ग�रने छ र यसबारे महामारी सामना गनेर् टोलीले प्रान्तका िविभन्न भागमा पिन जानकारी िदने छ। िबरामीह�को उपचार प्रिक्रयाको समय फे �र तोक्नका लािग AHS ले
सीधै िबरामीलाई सम्पकर् गनेर् छ।

AHS का भवनमा रहेका िप्रयजनलाई भेट्ने सम्बन्धी (VISITING LOVED ONES AT AN AHS FACILITY)
के म आफ्नो िप्रयजनसँगै आपतकालीन स्याहार वा आकिस्मक िवभाग मा जान सक्छु? (Can I go with a loved one to Urgent Care or to the
Emergency Department?)
•

सक्नहु �न्छ । आकिस्मक िवभाग/आपतकालीन स्याहार जस्ता एम्बल
ु ेटरी िक्लिनकह�मा िबरामीले आफूसँगै रहनका लािग एकजना तोिकएको पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�
पिहचान गनर् सक्छन्। सहायता गनेर् सबै व्यि�ह�को उमेर वयस्क िक्लिनक भ्रमणका लािग अिनवायर् �पमा 14 वषर् भन्दा बढी ह�नु पछर् । Alberta Children’s
Hospital वा Stollery Children’s Hospitalमा िबरामी भेट्न जाँदै ह�नुह�न्छ भने तोिकएको पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�को उमेर अिनवायर् �पमा 18 वषर् वा
बढी ह�नुपछर् ।

के मैले अस्पतालमा आफ्ना िप्रयजनलाई भेट्न सक्छु? (Can I visit a loved one in hospital?)
•

•

अन्तरङ् ग िबरामीह�ले दईु जनासम्म तोिकएका पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि� छान्न सक्छन् र यिद सामािजक दरू ी कायम गनर् िमल्ने गरी कोठा ठूलो छ भने यसलाई अनुमित
िदइन्छ। यसमा के ही अपवादह� छन्, जस्तै:
o प्रसूित तथा पोस्टपाटर्म: एकाइको प्रबन्धक/चाजर् नसर्सँगको परामशर्मा हरे क के समा आधा�रत रहेर दईु जना तोिकएका पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�का साथै
सहायता गनेर् अन्य व्यि�ह� (जस्तै, सरोगेट आमाबुबा वा स्याहारकतार्) लाई पिन अनुमित िदन सिकन्छ। प्रसूित वाडर्मा बस्ने तोिकएका पा�रवा�रक/सहायता गनेर्
व्यि� अिनवायर् �पमा 14 वषर् वा बढी उमेरको ह�नुपछर् ।
o बाल िचिकत्सा: दईु जना आमा/बुवालाई पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�का �पमा तोक्न सिकन्छ। 18 वषर्भन्दामुिनका बालबािलकाह�लाई जुनसुकै समयमा भेट्न
अनुमित छै न।
o अश�ता भएका वयस्कह�: एकाइ प्रबन्धकसँगको परामशर्मा हरे क के समा आधा�रत रहेर दईु जना तोिकएका पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�का अलावा सहायता
गनेर् अन्य व्यि�ह�लाई पिन अनुमित िदन सिकन्छ।
o अिन्तम अवस्थाका िबरामी: कोठामा भौितक दूरी कायम गनर् िमल्ने गरी पयार्� ठाउँ छ भने एक पटकमा दईु जना तोिकएका पा�रवा�रक/सहायता गनेर् व्यि�
उपिस्थत ह�न सक्छन्। कायर्कारी िचिकत्सकले एकाई प्रबन्धक/चाजर् नसर्सँगको परामशर्मा कुनै िबरामी अिन्तम अवस्थामा छ छै न भनेर तय गनेर्छन्।
अस्पतालमा िबरामी भेट्नेबारे थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
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के म दीघर्कालीन स्याहार, सहायतापूणर् जीवनयापन वा मण्डलीमा बसोबास गनेर् िनवासीलाई भेट्न सक्छु? (Can I visit a resident in long term care,
supportive living or congregate living?)
•
•
•
•

यस्ता स्थानमा बस्ने व्यि�ह� COVID-19 को सम्पकर् मा आए भने उच्च जोिखममा ह�ने छन्। तसथर्, यस्ता स्थानमा सख्त प्रितबन्ध लगाउनु आवश्यक छ।
यस्ता संस्थामा कुनै व्यि�को सहायतािवना स्याहारका आवश्यकताह� पूरा गनर् सिकदैन भने वा जीवनको गुणस्तरमा सहायता गनर्का िनिम्त एक जना तोिकएको अत्यावश्यक
अितिथलाई अनमु ित िदन सिकन्छ।
भौितक दरू ी जस्ता सबै उिचत सतकर् ताह� अपनाइएको र सबै अितिथले मास्क वा अनुहार छोप्ने कपडा लगाएको खण्डमा एकान्तबासमा नबसेका िनवासीह�लाई घरबािहर भेट्न
जाने अनुमित िदन सिकन्छ।
थप जानकारीका लािग पा�रवा�रक सहायता तथा िबरामी तथा िनवासीह�को भ्रमण हेनर्हु ोस्

यात्रा: (TRAVEL:)
म क्यानडा बािहरबाट Alberta मा फिकर् दै छु भने मैले के गनर्ु पछर् ? (What do I do if I am returning to Alberta from outside of
Canada?)
क्यानडा सरकारले क्वारे िन्टन ऐन अन्तगर्त क्यानडा फकर् ने यात्रहु �का हकमा 14 िदनसम्म अिनवायर् �पमा क्वारे िन्टनमा बस्नु पनेर् िनयम लागू गरे को छ।
•

क्यानडाभन्दा बािहर Alberta बाट पिछल्लो 14 िदनिभत्रमा फकेर् का यात्रुह�ले आफू फिकर् एको िमितदेिख तु�न्तै 14 िदनसम्म स्व-एकान्तबासमा बस्नु पछर् र सङ् क्रमण भएको
ल�णह� देिखन्छन् िक भनेर िनगरानी राख्नु पछर् ।तपाई ं भखर्रै देश बािहरबाट आउनुभएकाले यिद तपाई ं क्वारे िन्टनमा बस्नुभएको छ भने वा तपाई ं COVID-19 सङ् क्रिमत
व्यि�सँग निजकको सम्पकर् मा आउनुभएको व्यि� ह�नुह�न्छ भने तपाई ं अिनवायर् �पमा आफ्नो घरमा नै रहनुपछर् ।

•

तपाईलें आफ्नो COVID-19 परी�ण गराउनका लािग सुरि�त व्यवस्था पिन िमलाउनुपछर् ।

•

तपाई ं स्व-एकान्तबासमा बस्नुभएको 14 िदनको अविधमा तपाईलें परी�ण गनर्का लािग सुरि�त व्यवस्था िमलाउनु भएको वा तपाईलाई
ं तत्कालीन िचिकत्सा सहायता चािहएको
अवस्थामा बाहेक तपाई ं आफ्नो घर बािहर िनस्कनु ह�दँ ैन।
o तपाईलाई
ं तत्कालै स्वास्थ्य सहायता आवश्यक पनेर् खालका ल�णह� देिखएका छन् भने 911 मा फोन गनुर्होस्। आफूलाई COVID-19 को सङ् क्रमण भएको
ह�न सक्छ भनेर उनीह�लाई जानकारी िदनहु ोस्।
o

तपाईलाई
ं तत्कालै िचिकत्सा सहायता आवश्यक नपनेर् खालका ल�णह� देिखएका छन् भने तपाई ं आफ्नो प्राथिमक स्वास्थ्य प्रदायकलाई फोन गनर् सक्नुह�न्छ वा
811 मा फोन गरे र भचर्अ
ु ल स्वास्थ्य मूल्याङ् कन गनर् तथा रे फरल प्रा� गनर् सक्नुह�न्छ।

थप जानकारीका लािग: https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
के मलाई प्रान्तभन्दा बािहर यात्रा गनेर् अनुमित छ? (Am I allowed to travel outside the province?)
•

छुट्टीमा समय िबताउने घर, क्यािबन, कटेज, होटल तथा व्यावसाियक यात्रा, क्याम्पग्राउण्ड, रािष्ट्रय तथा प्रान्तीय पाकर् जस्ता Alberta िभत्रका स्थानमा िजम्मेवारीका साथ यात्रा
गनर् अनुमित िदइएको छ। तर यसमा अझै पिन भौितक दरू ी कायम गनुर्पछर् र भेला ह�ने सम्बन्धी प्रितबन्धह� लागू ह�न्छ।

•

प्रान्तभन्दा बािहर अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा गनर् िसफा�रस ग�रँ दैन। अत्यावश्यक बाहेकका यात्राका लािग क्यानडा/अमे�रका सीमा पिन बन्द रहने छ। हालको यात्रासम्बन्धी
प्रितबन्धका बारे मा थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
ECC द्वारा स्वीकृ त िमित: 06/25/2020 @ 1835 बजे
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COVID-19 एप (COVID-19 APP)
म COVID-19 को संसगर्मा आएको छु िक छै न भनेर बताउने कुनै एप छ? (Is there an app that can let me know if I’ve been exposed
to COVID-19?)
•

ABTraceTogether एउटा मोबाइल ट्रेिसङ एप हो जसले तपाई ं COVID-19 को संसगर्मा आउनुभएको छ वा तपाईलें अ�लाई भाइरसको सम्पकर् मा ल्याउनुभएको
छ भन्ने कुरा पिहचान गनर् मद्दत गछर् । ABTraceTogether ले तपाईको
ं फोनको ब्लुटुथ प्रयोग गरे र तपाई ं निजकको सम्पकर् मा जानुभएका एप प्रयोग गनेर् अन्य
प्रयोगकतार्ह�को लग नाम िबना राख्छ। थप जानकारीका लािग: https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx

आम सवर्साधारणको जानकारीका लािग COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोिधने प्र�ह�
पिछल्लो पटक अद्याविधक ग�रएको िमित: 06/26/2020 @ 1102 बजे
ECC द्वारा स्वीकृ त िमित: 06/25/2020 @ 1835 बजे

