COVID-19: गाईड
COVID १९, एक नया रोग हो, जसले तपाईको स्वास श्वासप्रणाली लाई असर गन सक्छ !
यो रोग SARS CoV-२ भाइरस ले गर्दाा हुन्छ र यो भाइरस कोन भाइरसहरु अन्तगत पछ !
यदिर्दा तपाई लाई तलको लक्षण हरु र्दाेखा पछ भने :



लगातार रुप मा आदिहले खोकी लागी रहेको छ
ज्वरो ३७ दिडग्री वा सो भन्र्दाा धेरै छ

तपाई, यो रोगको रोग थाम को लादिग लगातार १४ दिर्दान सम्म घरमा बस्नु पछ र SNS24 (808 24 24 24) मा फोन गरे र
जानकारी दिर्दानु होला जसले गर्दाा तपाइलाई आवश्यक पर्दाा स्वास्थ्य सस्थामा जनाको लादिग जनाकारी प्राप्त हुनेछ!

घरमा बस्र्दाा पालना गन पन7 जानकारीहरु:






तपाई आफ्नु काम गन7 ठाउमा, स्कू ल, औषदिध पसल वा अन्य स्वास्थ्य से वा र्दाीने एकाई वा अस्पताल नजानु होला
तपाई बसे को घरको कोठा तपाई एक्लै ले मात्र बस्नु र बसे पदिछ सधै सफा गनु होला
अन्य मादिनसको वरपर नदिजक नबस्नु होला
तपाईको घरमा आउने पाहुनालाई नछुनु होला
घरपालु वा जनावरहरु सँग सम्पक गनु अदिघ आफ्नो हात धुनुहोस्

मैले कदिहले रादि?@्रय स्वास्थ्य से वा (SNS24) लाई सम्पक गन7 ?




जब तपाइँ महसुस गनु हुन्छ दिक तपाइँका लक्षणहरू घरमा सु धार हुर्दा
ँ ैन
जब तपाइँको स्वास्थ्य अवस्था दिबग्रन्छ
तपाईंको लक्षण 14 दिर्दान पदिछ पदिन सु धार हुर्दा
ँ ै न भने

म कसरी रादि?@्रय स्वास्थ्य से वा संग सम्पक गन सक्छु?
स्वास्थ्य महादिनर्दा7शनालय (DGS) पहुच
ँ तीन तदिरकाहरू बा@ जानकारी प्राप्त हुने छ




atendimento@sns24.gov.pt इमेल बा@ COVID-19 रोग को बारे मा प्रश्नहरू सोधेर
फोन नम्बर SNS ८०८ २४ २४ २४ - बा@, यदिर्दा तपाईंलाई COVID-19 लागे को छ भन्ने शंका लाग्छ भने
फोन नम्बर ३०० ५०२ ५०२ बा@ समयावदिध बारे क्वारे न्@ाइन को प्रश्नहरू गन मे दिडकल अनु पदिस्थदित दिबर्दाा बसी
आफन्तलाई सहयोग प्रर्दाान गन

कोरोना भाइरसको फैलाव@ रोक्न म के सहयोग गन सक्छु?





पानी र साबुनले तपाईका हातहरू बारम्बार कदिम्तमा २० से केन्ड सफा गन सु दिनदिश्चत गनु होस्।
सामादिजक र्दाूरी कायम राख्नुहोस्
श्वासप्रश्न दिश?@ाचार गन7 (आ छींक लाग्र्दाा वा खोक्र्दाा तपाईंको नाक र मुख कागजको दि@शू वा @ु क्रा प्रयोग गरे र
ढाक्नु होस् र फोहर फाल्ने @ोकरीमा फाल्नुस, कदिहल्यै पदिन हातहरूले नढाक्नु र नछुनु )
यदिर्दा तपाईंलाई लक्षणहरू र्दाेखा पछन भने घरमा बस्र्दाा पालन गन7 सल्लाह हरु अनुसरण गनु होस्

थप जानकारीको लादिग, जनरल स्वास्थ्य डाइरे क्@रे @को संदिक्षप्त पे जमा खोजी गनु होस् (Direção Geral da Saúde -DGS)
https://www.dgs.pt/corona-virus

