विद्यालय र प्रारम्भिक बाल्यकाल विक्षा सेिाहरूमा
वबरामी व्यिस्थापन
हाम्रो समुदायमा कोरोनाभाइरस (COVID-19) को फैलािट सुस्त पानन हामीले गनन सक्ने एक
महत्त्वपूर्न कायन भनेको हामी अस्वस्थ भएको बेला हल्कै लक्षर्हरू दे म्भिएता पवन घरमा नै बस्नु हो।

तपाईल
ं ाई के थाहा पाउनु आिश्यक छ?
यवद बच्चा अस्वस्थ छ भने, हल्का मात्र लक्षर्हरू दे म्भिएता पवन, वतनीहरू
घरमै बस्नु पछन
यदि बच्चा दिनभरि अस्वस्थ हुन्छ भने, उनीहरूलाई दिद्यालय/ प्रािम्भिक बाल्यकाल दिक्षा एिं स्याहाि (ECEC) बाट
सकेसम्म चााँ डो दलन आउनु पछछ ।

यवद बच्चामा तल उल्लेम्भित कोरोनाभाइरस (COVID-19) को कुनै लक्षर्
दे म्भिन्छ भने, जवत हल्का भएता पवन, उनीहरूले पररक्षर् गराउनु पछन र
पररक्षर्को पररर्ाम नआएसम्म घरमा नै बस्नु पछन :
• ज्विो आउने
• दचसो लाग्ने िा पदसना आउने
• खोकी लाग्ने
• घााँ टी िु ख्ने
• श्वास फेने गाह्रो हुने
• नाकबाट दसंगान बग्ने
• गन्ध िा स्वािको चेतना हिाउने।
केही अिस्थाहरूमा टाउको िु ख्ने, मां सपेिी िु ख्ने, नाक बन्द हुने, िाकिाक आउने, बान्ता ि पखाला लाग्ने जस्ता
लक्षणहरू पदन िे म्भखन्छ।
थप सुझािका लादग:
•

24-घण्टे कोिोनाभाइिस (COVID-19) हटलाइन 1800 675 398 मा फोन गनुछहोस्

• डाक्टिलाई फोन गनुछ होस्
•

स्वास्थ्य दिभाग (Department of Health - DHS) मा िहे को अनलाइन स्वयं परिक्षण दिदि प्रयोग गनुछहोस्।

परिक्षण गने स्थानमा जानुहोस्।
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बच्चामा कोरोनाभाइरस (COVID-19) परीक्षर्को नकारात्मक पररर्ाम
आएपवन लक्षर्हरू पूरै नहराए सम्म उनीहरू घरमा बस्नै पछन ।
यदि कुनै व्यम्भिमा कोिोनाभाइिस (COVID-19) लागेको िे म्भखयो िा संक्रदमत व्यम्भिको दनकट सम्पकछको ठहरिएमा
उनीहरू DHS ले सफाई नदिए सम्म अलग्गै / क्वािे न्टाइनमा बस्नु पने हुन्छ।
हे दफबि (hay fever) िा िम (asthma) भएका बच्चाहरू जसमा उनीहरूमा अन्तदनछदहत दबिामीको कािण सामान्य
लक्षणहरू प्रायः दनिन्ति िे म्भखन्छ, उनीहरू ECEC/ दिद्यालय जान सक्छन्। यदि उनीहरूमा सामान्य भन्दा फिक
लक्षणहरू िे म्भखन्छ िा अिस्था दबग्रिै गएमा उनीहरूले COVID-19 पिीक्षण गिाउनु पछछ । खोकी िा रूघा (दसंगान
बग्ने) जस्ता COVID-19 साँ ग दमलनेा लक्षणहरू दनिन्ति िे म्भखएमा उनीहरूले ECEC/ दिद्यालयमा जानको लादग आफ्नो
डाक्टिबाट एक मेदडकल प्रमाणपत्र दलनु पने हुन्छ।
साना बच्चाहरू (दप्र-सकूल िे म्भख ग्रेड 2 सम्मका बच्चाहरू) मा लामो समयसम्म दसंगान बग्ने िा खोकी लाग्ने जस्ता
भाइिल लक्षणहरू िे म्भखन्छ। उनीहरूको COVID-19 पिीक्षणको नकािात्मक परिणाम पश्चात पदन यदि उनीहरूमा
लक्षणहरू पूणछ रूपमा गएको छै न भने पदन उनीहरू ECEC /स्कूलमा फकछन सक्छ। बच्चाको जीपी (डाक्टि) बाट
उनीहरूको स्वस्थ्य अन्यथा िाम्रो छ िा आफ्नो गिीि दबिामी दनको भईसकेको छ भने ि एक मेदडकल प्रमाणपत्र
बुझाउनु पिछ छ।
अन्य अिस्थामा दिद्याथी ि बच्चाहरूलादग घिमा बस्नु पने न्यूनतम समयािदिको बािे मा जानकािी पाउनको लादग DHS
स्कूल दनषदित तादलका हे नुछहोस्।

बच्चाहरूलाई विद्यालय / ECEC फकननु अवघ मेविकल प्रमार्पत्र चावहदै न्
लक्षणहरू गइसकेपदछ बच्चाहरू/ दिद्याथीहरूले उनीहरू दिद्यालय/ECECमा फकछनु अदघ मेदडकल प्रमाणपत्र बुझाउन
पने दिक्षा ि प्रदिक्षण दिभाग (Department of Education and Training) िा DHS को कुनै आिश्यक छै न्।

यी कदमहरूको पालना गनुन भएकोमा तपाईंलाई धन्यिाद। सबै वमलेर हामी सबै सुरवक्षत रहन
सकछछ ं।
यो सुझाि दिक्षा ि प्रदिक्षण दिभाग (Department of Education and Training), सेफ केयि दभक्टोरिया (Safer
Care Victoria) ि स्वास्थ्य दिभाग (Department of Health) द्वािा तयाि गरिएको हो
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