पहिला कोहिड-19 हिरूद्ध हिककत्सकीय
रूपमा अत्यन्तै असुरहित ठाहिएका
माहिसिरूका लाहि मािगहिर्देशि
20 सेप्टेम्बर 2021 मा अद्यािहिक िररएको
अहिले इं ग्ल्याण्डमा हशह्डङ कायगक्रम अन्त्य िएको छ। यसको अर्ग पहिला हिककत्सकीय
रूपमा अत्यन्तै असुरहित (CEV) ठाहिएका माहिसिरूलाई िहिष्यमा हश्ड ििग
िा हिशेष राहिय मािगहिर्देशि पालिा ििग स्लाि कर्दइिे छैि िन्ने बुहिन्छ।
यकर्द यो कु रा तपाईंमा लािु हुन्छ ििे, तपाईंले यी परिवर्तनहरूको बािे मा र्पाईंलाई
ववस्र्र्
ृ रूपमा जानका री िराउिे र उपलब्ि सिायतासम्बन्िी र्प जािकारी कर्दिे
एउटा पत्र प्राप्त ििुग हुिे छ।
अहिलेको अिस्र्ा हिश्व मिामारीको सुरुमा हशह्डङको सुरुिात िर्दागको िन्र्दा िेरै फरक
छ। िामीलाई िाइरस र कसैलाई के कु राले कोहिड-19 बाट िेरै िा र्ोरै असुरहित
बिाउँ छ िन्ने बारे मा िेरै कु रा र्ािा छ र खोप सफलतापूिगक सञ्चाहलत हुन्छ र अन्य
उपिार एिं उपायिरू उपलब्ि हुँर्दै छि्।
सरकारले कोहिड-19 ले हिम्त्याएको अिस्र्ा एिं जोहखमिरू मू्याङ्कि ििग जारी
राख्ने छ र हललहिकल स्लािमा आिाररत रिेर अहत असुरहित माहिसलाई सुरहित
राख्न सोिी अिुसार प्रहतकायग ििे छ।
न्युितम रूपमा, तपाईंले सुरहित रििे र कोहिड-19 लाई फै लि िकर्दि उिी
मािगहिर्देशिको पालिा ििग जारी राख्नुपछग। तपाईंले आफ्िो लाहि अहतररक्त
साििािीिरू सिी छि् िा छैिि् िन्ने सम्बन्िमा तपाईंका स्िास््यकमीको स्लािको
पालिा ििुग पर्दगछ। यद्यहप, कमजोर स्िास््य अिस्र्ा िएको माहिसको रूपमा तपाईंको
लाहि अहतररक्त साििािीिरू सिी िएमा तपाईंले तपाईंको हललहिकलकमीका बािेकका
साििािीिरूको पालिा ििुग पिे हुि सलछ। यसमा हिम्न कु रािरू पर्दगछि्:

● तपाईं र तपाईंले िेट्िे माहिसिरूले खोप लिाएका छि् िा छैिि् िन्ने सम्बन्िमा
– तपाईंले अरूसँिको िहजकको सम्पकग मा आउिु पूिग सबैले कोहिड-19 खोपको
र्दोस्रो डोज लिाए पहछको 14 कर्दि प्रतीिा ििग िािि सक्नुहुन्छ
● यकर्द तपाईं र तपाईंका सार्ीिरूका लाहि सामाहजक र्दूरीले सिी काम ििे िएमा
यसको अभ्यासलाई जारी राख्ने कु रा
● तपाईंलाई िेट्िु अहि आफ्िा सार्ीिरू र पररिारलाई शीघ्र पाश्वग प्रिाि एहन्टजेि
परीिण ििग िन्ने
● आिन्तुकिरूलाई िरमा आउँ र्दा फे स किररङ (मास्क)िरू लिाउि िन्ने
● हिडिाड हुिे ठाउँ िरूमा िजािे
मािगहिर्देशि स्कट्याण्ड, िे्स र उत्तरी आयर्याण्ड मा बस्ने माहिसिरूको लाहि फरकफरक उपलब्ि छि्।

