��िनकल �पमा COVID-19 बाट अ�ािधक
जो�खममा रहे का मािनसह�लाई जोगाउने तथा
र�ा गन� स��ी िनद� िशका
7 जनवरी 2021 मा अ�ाविधक ग�रएको

यो िनद� िशका कसका लािग तयार पा�रएको हो
यो िनद� िशका बेलायतमा ��िनकल �पले अ��ै कमजोर को �पमा पिहचान
ग�रएका सबै मािनसह�को लािग हो। यिद तपाईं यो समूहमा पनु��न्छ भने, तपाईंले
NHS वा आफ्नो GP बाट पिहला नै यस बारे मा जानकारी गराउने पत्र प्रा� गनु�भएको
�न्छ। तपाईंलाई िबगतमा पिन जोिगएर ब�े सुझाव िदइएको �न सक्छ।
यो िनद� िशका ��िनकल �पमा िनकै कमजोर रहे का मािनसह�मा मात्रै लागु �न्छ।
यो िनद� िशका ��िनकल �पमा िनकै कमजोर रहे का मािनसह�सँग घरमा ब�े अ�
मािनसलाई पालन गन� स�ाह िदइँ दैन।
यसको स�ामा उनीह�ले 5 जनवरी 2021 बाट सु� भएको राि��य लकडाउन
िनद� िशका मा तोिकएका साधारण सुझाव र िनयमह� पालना गनु�पद� छ।
��िनकल �ि�ले अ��ै असुरि�त ���ले सामा� मािनसभ�ा पिहला र खोप र
खोप स��ी संयु� सिमित (JCVI) �ारा गिठत प्राथिमक आदे शको आधारमा
COVID-19 िव�� खोपको लािग प्राथिमकता पाउनेछ। तपाईंलाई किहले र कसरी
खोप लगाउन बोलाइनेछ भनेर थप जानकारीसिहत NHS �ारा तपाईंलाई फे�र
स�क� ग�रनेछ।
यो खोपले COVID-19 बाट तपाईंलाई बचाउन मह�पूण� योगदान पुऱ्याउँ दछ।
��िनकल �पमा िनकै कमजोर रहे का मािनसह�ले सव�साधारण मािनसह�भ�ा

अगािड COVID-19 िव�� खोप लगाउन पाउने आशा ग�रन्छ। तपाईंको स्थानीय
NHS ले तपाईं स�व भएस� सुरि�त �पमा, र पुरै हे रचाह र
आव�क सहायता सिहत खोप पाउन स�ु�नेछ भनेर सुिनि�त गन�छ। यिद तपाईंले
खोपका दु बै मात्राह� लगाउनु भयो भने, अक� सूचना नभएस� सबै समूहह� बीच
खोपको प्रभाव मू�ां कन गन� जारी राख्नुअिघ तपाईंले यो ब�े सुझावलाई लगातार
पालना गनु�पन�छ। यिद तपाईंले खोप लगाउनुभएको छ साथै उनीह�ले पिन खोप
प्रा� गरे का छन् भने पिन, तपाईंसँग ब�े मािनसह�ले साव�जिनक �ा� िनयम र
िनद� शनह�को पालना गनु�पद� छ।

के कुरा प�रवत�न भएको छ
COVID-19 लागेका ���ह�को सं�ा अिहले धेरै उ� छ र COVID-19 को नयाँ
�प �नस�े गरे र द्रुत दे शभ�र बिढरहे को छ।
��िनकल �पले िनकै कमजोर भएका मािनसह� लगायत बेलायतमा भएका
सबैजना मािनसह�ले नयाँ राि��य लकडाउन िनद� िशका पालना गनु�पद� छ, जुन
सरकारबाट तय ग�रएको छ र स�ूण� जनतामा लागू �न्छ। यी प्रितब�ह�:
1. िवशेष उ�े � बाहे क, मािनसह� घरमा ब� आव�क छ
2. िवशेष उ�े � बाहे क, मािनसह�लाई आफुसँगै नब�े◌े मािनसह�सँग जमघट गन�
रोक्छ।
3. केही �वसाय र स्थलह� ब� गनु�पन�।
4. कमजोर ब�ा र अझै पिन िव�ालयमा आउन स�े ग�ीर कामदारह�को
ब�ाह� बाहे क, फेब्रुअरी आधा अविधस� टाढा बसेर िस� ब�ा र युवाह�लाई
सहायता गनु�होस्।
तल िदइएको नयाँ सूचनामा तपाईंलाई COVID-19 बाट जोगाउन म�त गन�
��िनकल �पमा िनकै कमजोर जो�खमका लािग थप माग�दश�न समावेश गद� छ।
हामी तपाईंलाई यस िनद� िशकाको एक सं�रणको साथ पिन ले�ेछौं।
यी नयाँ औपचा�रक जोगाउने उपायह� राि��य लकडाउनको समयमा स�ूण�
बेलायतभ�र लागू �नेछन्।

सामािजक घुलिमल
सबै मािनसमा लागु �ने नयाँ राि��य लकडाउन िनद� िशकाभनेको तपाईं �स
िनद� िशकामा तय ग�रएका िनि�त उ�े � बाहे क आफ्नो घरबाट िन�न वा बािहर
जानु�ँदैन भ�े हो।
हामी ��िनकल �पले अ�ािधक जो�खममा रहे का मािनसह�लाई सकेस� घरमा
ब�े स�ाह िदन्छौं।
तपाईं अझ�स� पिन कसरत गन� वा �ा� जाँ च गन� अपोइ�मे�मा बािहर जान
स�ु�नेछ, तर घरप�रवारभ�ा बािहरका अ� मािनसह�सँग तपाईंको स�क� �ून
रा�े कोिशस गनु�होस्, र भीडभाड �ने ठाउँ ह�मा नजानुहोस्।
तपाईं अझ� स� पिन सहायता स�ाल सँग भेटघाट गन� स�ु�न्छ, तर ितनीह�
तपाईंको सहायता स�ालका िह�ा न�ँ दास� अ� मािनसह�लाई भेट्न स�ु ��।
घर बािहर, तपाईं कसरत गन�को लािग अक� घरको ��� भेट्न स�ु�न्छ। यो
सबैलाई लागू �ने बृहत राि��य िनयमावलीह�को एउटा िह�ा हो।
तपाईंको घरप�रवार िभत्र अ� मािनसह�बाट, िवशेषगरी यिद उनीह�लाई
भाइरसको ल�णह� दे �खएको छ वा से�-आइसोलेट ब� सुझाव िदइएको छ भने
2 िमटरको दू रीमा ब�े कोिशस गनु�होस्।

काम
तपाईंलाई घरबाट काम गन� कडा स�ाह िदइन्छ िकनभने तपाईंको �ेत्रमा भाइरस
दे �खने जो�खमको खतरा अझै बढी �न स�छ। तपाईं घरबाट काम गन� स�ु��
भने, तपाईं काममा स�रक �नु�ँदैन।
तपाईं वैक��क भूिमका िलने बारे मा वा तपाईंलाई स�वभएस� घरबाट काम गन�
वातावरण बनाउनको लािग अस्थायी �पमा तपाईंको काम गन� ढाँ चालाई प�रवत�न
गन� आफ्नो रोजगारदाता सँग कुरा गन� स�ु�न्छ।
यिद तपाईंलाई घरमा काम गन� सहायताको आव�कता पद� छ भने तपाईं कामको
प�ँ च को लािग आवेदन िदन स�ु�न्छ। कामको प�ँ चले काम गन� अ�मतास���त अित�र� खच�ह�लाई सहयोग पुया� उँछ, जुन एकजना रोजगारदाताले
प्रदान गन� पन� �रको �वहा�रक समायोजन बािहर छ।

यिद तपाईं वैक��क �वस्था गन� स�ु�� भने, तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई
कोरोना भाइरस रोजगार राखी रा�े योजना अ�ग�त छु �ी िलन स�ु�नेछ, जुन
अिप्रल 2021 को अ�स� थप ग�रएको छ। यो स�व छ िक छै न भ�े बारे मा
तपाईंले आफ्नो रोजगारदातासँग कुराकानी गनु�पद� छ।
तपाईंलाई काम गन� ठाउँ मा उप�स्थत न�न सुझाव िदएकोले, तपाईं वैधािनक िबरामी
तलब (SSP) वा कम�चारी सहायता भ�ा (ESA) को लािग यो� �न स�ु�नेछ।
तपाईंले प्रा� गनु� भएको औपचा�रक �पमा ब�े पत्रले तपाईंको रोजगारदाता र
रोजगार िवभाग र पे�नको लािग प्रमाणको �पमा काम गन�छ जुन तपाईंलाई
ब�को लािग स�ाह िदइन्छ र SSP वा ESA का लािग यो� �न स�ु�नेछ। यिद
��िनकल �पमा अ�ािधक जो�खममा प�रवारका सद�ह� घरबाट काम गन�
असमथ� रहे को ख�मा राि��य लकडाउन िनद� िशका मा िनधा� �रत िव�ृत िनयम
अनुसार, ितनीह� लगातार काया� लय गएर काम गनु�पद� छ।

शैि�क संस्था
COVID-19 को बारे मा हाम्रो �ान बढे कोले, हामीलाई अिहले थाहा छ िक धेरै कम
ब�ा र युवाह�मा भाइरसको कारणले ग�ीर िबरामी �ने सबैभ�ा उ� जो�खम
रहे को छ। तसथ�, ��िनकल �पले अ�ािधक जो�खमको �पमा पिहचान भएका
���ह� अझै पिन उ� जो�खममा छन् िक भनेर सो�न् िक सोच्दै नन् भनेर पुि�
गन�को लािग डा�रह�ले सबै बालबािलका र युवाह�को समी�ा ग�ररहे का छन्।
यिद तपाईंले यसको बारे मा आफ्नो ब�ाको डा�रह�सँग छलफल ग�रस�ुभएको
भए र उनीह�ले तपाईंको ब�ालाई अझै पिन उ� जो�खमको �पमा िलने पुि�
ग�रसकेका छन् भने, तपाईंको ब�ाले रोगबाट ब� िदइएका स�ाह-सुझावह�
पालना गनु�पद� छ।
हालै भएको राि��य लकडाउन अ�ग�त, कमजोर ब�ा र अझै पिन िव�ालयमा जान
नस�े ग�ीर खालका कामदारह�को ब�ाह� बाहे क, अ� ब�ाह�ले फेब्रुअरी
आधा अविधस� टाढा बसेर िस�ेछन्।
तपाईंको समुदायमा भाइरसको स�क� �ने जो�खम अिहले धेरै उ� रहे को कारणले
��िनकल �पमा अ�ािधक जो�खम रहे का बालबािलका र युवाह�ले िव�ालय वा
अ� शैि�क संस्थामा उप�स्थत �नु �दै ँन। तपाईंको िव�ालय वा कलेजले तपाईंलाई
घरमा नै िश�ा जारी रा�को लािग उिचत �वस्थाह� गन�छ।

यात्रा
तपाईंलाई सकेस� घरमा नै ब� र आव�क नपदा� स� यात्रा नगन� सुझाव िदइन्छ।
(उदाहरणका लािग, �ा� जाँ च गन� क्रममा डा�रसँग भेट्ने समय िलँदा)।

िकनमेल
तपाईंलाई िकनमेल गन�को लािग पसलह�मा नजाने सुझाव िदइन्छ। यिद तपाईं
स�ु�न्छ भने, अनलाइन िकनमेल िविध प्रयोग गनु�होस्, वा तपाईंको लािग (साथी र
प�रवार) लाई िकनमेल गरे को सामान संकलन र िवतरण गन� वा NHS �यमसेवक
���ह� लाई भ�ुहोस्)।
यिद तपाईंको आफूसँग िकनमेल गन� जानको लािग भरोसा गन� स�े ��� छै न भने,
प्राथिमकता सुपरमाक�ट डे िलभरीह�को प�ँ च अनुरोध गन�को लािग तपाईंले दता� गन�
स�ु�न्छ। यिद तपाईंसँग पिहला नै सुपरमाक�टको डे िलभरी समयमा प्राथिमकता
प�ँ च छ भने, �ो जारी �नेछ - तपाईंले �स अगािड केही गन� आव�क पन� छै न।
दता� गरे को बेलामा, तपाईंलाई आफ्नो NHS न�रको लािग सोिधनेछ। तपाईं यसलाई
NHS ले तपाईंलाई पठाएको कुनै पिन पत्र वा पच�मा फेला पान� स�ु�न्छ।
साइटमा दता� गना� ले तपाईंलाई प्राथिमकता मात्रै िदइन्छ। यसको मतलब तपाईंले
िनि�त �पमा डे िलभरी �ट पाउनु�नेछ भ�े होइन। यिद तपाईं सुपरमाक�टबाट
डे िलभरी गराउन चाहनु�न्छ भने, तपाईंले क��मा पिन एउटा सुपरमाक�टसँग खाता
िमलाउन पिन पद� छ र आफ�ले समय बुक गनु�पद� छ।
सुपरमाक�ट डे िलभरी समयमा प्राथिमकता प�ँ चको लािग दता� गन�को लािग सहायता
गन� सिहत, यिद तपाईंलाई अ� प्रकारको म�तको आव�कता परे को ख�मा,
तपाईंले आफ्नो स्थानीय प�रषदलाई िसध� स�क� गनु�पद� छ। तपाईंको स्थानीय
प�रषदले कसरी म�त गन� स�छ भनेर प�ा लगाउनुहोस्।

औषिधह�
तपाईंलाई फाम�सी नजानको लािग कडा सुझाव िदइन्छ।
पिहले, तपाईंले कुनै साथीह�, प�रवार वा �यंसेवकह�ले तपाईंका लागी औषिध
�ाइिदन सक्छन् िक भनेर सोध्नुपद� छ।
यिद साथी र प�रवार तपाईंको लािग औषिध �ाउन नसकेको ख�मा, र तपाईं र/वा
फाम�सी �यंसेवक �वस्था गन� असमथ� �नु�न्छ भने, तपाईं िन: शु� औषधीह�
डे िलभरीको लािग यो� �नु�नेछ। कृपया तपाईंको फाम�सीलाई तपाईं ��िनकल
�पमा धेरै नै जो�खममा �नु�न्छ र तपाईंको औषिध �ाइिदनुपछ� भनेर सूिचत गन�
स�क� गनु�होस् र ितनीह�ले यसको िनः शु� �वस्था गन�छन्।

हे रचाह र सहायता प्रा� गद�
तपाईंले अझै पिन आफ्नो सहायता बबल िभत्रको ���बाट घरमा अनौपचा�रक
हे रिवचार प्रा� गन� स�ु�नेछ।
तपाईंले अझै पिन �ावसाियक सामािजक हे रचाह र �ा�कम�ह�बाट घरमा नै
�ाहार/उपचार प्रा� गन� स�ु�न्छ।
हामी तपाईंलाई तपाईंको अिहलेको �ा� अवस्था र कुनै पिन नयाँ �ा� स���
िवषयह�का लािग NHS र अ� �ा� प्रदायकह�बाट लगातार सहयोग िलन
आग्रह गद� छौं।
तपाईंले घरबाट नै NHS का िविभ� सेवामा प�ँ च पाउन स�ु�नेछ, जसमा
दोहोया� एर पच�ह�को सामान मगाउने वा अनलाइन परामश�को मा�मबाट आफ्नो
�ा� पेशाकम�लाई स�क� गन� समेत स�ु�न्छ।
थप जानकारी पाउनको लािग घरमा �ा�हे नु�होस्, वा NHS एप डाउनलोड
गनु�होस्। यिद तपाईंलाई त�ाल उपचार गन� परे मा, NHS लाई 111 मा स�क�
गनु�होस् वा, मेिडकल इमज��ीको लािग 999 डायल गनु�होस्।
यिद तपाईंलाई ���गत �पमा हे रचाह चािहएको छ भने, तपाईंले प्रा� गन�
स�ु�न्छ। तपाईंको स्थानीय NHS सेवाह� राम्रोसँग तयार ग�रएका छन् र
तपाईंलाई सुरि�त रा� उपायह� अपनाइनेछन्।

तपाईंको मानिसक �ा�को हे रचाह गनु� पिन साँ �ै मह�पूण� रहन्छ। स�ाह र
�वहा�रक कदमह�को लािग एभ्री माइ� �ाटस� वेबसाइटमा जानुहोस् जसमा
तपाईंले आफ्नो राम्रो �ा�को लािग सहायता गन� र यस महामारीको बेलामा
आफ्नो मानिसक �ा� �वस्थापन गन� स�ु�न्छ। यिद तपाईंले वा तपाईंले हे रचाह
गन� कोही ��� मानिसक �ा� सम�ा भोिगरहे को छ भने, हामी तपाईंलाई
त�ाल स्थानीय �ा� पेशाकम�लाई स�क� गन� आग्रह गछ�।
तपाईंको दै िनक आव�कताह�मा सहयोग गन� कुनै पिन हे रचाहकता� वा
पा�नाह� िनर�र आइरहन स�ेछन्। यो तपाईंको हे रचाहमा रहे का ब�ा वा
युवाको लािग पिन लागू �न्छ। निजक वा ���गत स�क� आव�क नभएको
अवस्थामा उनीह�ले सामािजक दू री िनद� िशका पालना गनु�पछ� ।
तपाईंले स्थानीय परोपकार संस्थाह�का साथै NHS �यंसेवी कम�चारीह�बाट
सहयोग िलन जारी गनु�पछ� । िकनमेल र औषिध डे िलभरीको सहयोगमा पिन, NHS
�यंसेवकह�ले िनयिमत, उपचार गन� अपोइ�मे�को लािग साथीले जसरी फोन
स�क� गन� र सामान लान लैजान सहयोग पुया� उन सक्छन्। सहयोगको �वस्था
गन�को लािग िबहान 8 बजेदे�ख बेलुका 8 बजेस� 0808 196 3646 मा फोन स�क�
गनु�होस् वा NHS �यंसेवी कम�चारी वेवसाइटमा जानुहोस्।

अित�र� सहायताका लािग दता� गद�
यिद तपाईंलाई यस िनद� िशका पालन गन� थप सहयोग चािहएको ख�मा, तपाईंको
स्थानीय प�रषदले सहयोग गन� सक्छ। यिद तपाईंलाई सुरि�त रहने स�ाह िदइन्छ
भने, तपाईं आफै दता� गन� वा अ� कसैलाई दता� गन� स�ु�नेछ:






सुपरमाक�ट डे िलभरी समयमा प्राथिमकता प�ँ चलाई अनुरोध गन� (यिद तपाईंले
पिहला नै जारी रहने प्राथिमकता प�ँ च पाउनु भएको छ भने - तपाईंलाई अगािड
केिह पिन गन� आव�क छै न।
िवशेषगरी साथीह�, प�रवार वा अ� सहयोगी स�ालह�को सहयोगमा वा तपाईं
आफैले यो �वस्था गन� नसकेको ख�मा, यिद तपाईंलाई सुर�ा िनद� िशका पालना
गन�को लािग सहयोग चािहन्छ भने, तपाईंको प�रषदलाई बताउनुहोस्
तपाईंको िववरणह�, ज�ै तपाईंको ठे गाना अप टु डे ट छन् भनेर सुिनि�त गनु�होस्

दता� गरे को बेलामा, तपाईंलाई आफ्नो NHS न�रको लािग सोिधनेछ। तपाईं NHS ले
तपाईंलाई पठाएको कुनै पिन पत्र वा पच�मा यो फेला पान� स�ु�न्छ। यिद तपाईंलाई
यस समयमा आव�क कुनै पिन सहायता नभए पिन तपाईंलाई दता� गदा� यो
सहयोगी छ। यिद प�र�स्थित कुनै पिन समयमा प�रवत�न �न्छ भने, तपाईंले लगइन
गन� र तपाईंको आव�कताह� अपडे ट गन� स�ु�न्छ।

��िनकल �पमा धेरै नै जो�खममा रहे का समू हह�को
प�रभाषा
��िनकल �पमा धेरै नै जो�खम भनेर प�रभािषत ग�रएका मािनसह�
कोरोनाभाइरसबाट ग�ीर िबरामी पन� धेरै नै उ� जो�खममा रहे का छन्। तपाईंलाई
��िनकल �पमा धेरै नै जो�खम रहे को भनी पिहचान गन� 2 वटा त�रकाह� छन्:
1. तपाईंसँग तल सूचीकृत एक वा एकभ�ा बढी अवस्थाह� रहे का छन्, वा
2. तपाईंको ��िनिसयन वा जनरल िफिजिसयनले तपाईंलाई सुर�ा ग�रएको
िबरामीको सूचीमा राखेका छन्, िकनभने उनीह�को ��िनकल िनण�यको
आधारमा, उनीह�ले तपाईंलाई भाइरस लागेको ग�ीर िबरामी �ने उ� जो�खममा
रहे को ठा�छन्।
यिद तपाईं यी कुनै वग�ह�मा पनु��ँदैन भने, र तपाईं सुर�ा ग�रएको िबरामी सुचीमा
�नु�न्छ भनेर तपाईंलाई सूिचत गन� स�क� ग�रएको छै न भने, बाँ की मािनसह�को
लािग राि��य लकडाउन िनद� िशका पालना गनु�होस्।
यिद तपाईंलाई सुर�ा ग�रएको िबरामीको सूचीमा िकन रा�खनुपछ� भ�ेमा राम्रो
��िनकल कारणह� छन् भ�े तपाईंलाई लागेमा, तपाईंको सम�ाह�लाई आफ्नो
जनरल िफिजिसयन वा अ�तालको ��िनिसयनसँग छलफल गनु�होस्। तलमा
अवस्थाह� भएका मािनसह� �तः ��िनकल �पमा धेरै नै जो�खममा रहे का
मािनन्छन्:


ठोस अंग प्र�ारोपण गरे का ���ह�



िवशेष �ा�र भएका मािनसः


सिक्रय केमोथेरापी गराउँ दै आएका �ा�र भएका ���ह�



कडा रे िडयोथेरापी गराउँ दै आएका फो�ोको �ा�र भएका ���ह�



उपचारको कुनै पिन चरणमा रगत वा बोन�ारोको �ा�र ज�ै िक �ूकेिमया,
िलम्फोमा वा माईलोमा भएका ���ह�















इ�ुनोथेरापी भएका वा �ा�रको लािग अ� जारी ए�ीबडी उपचार
गराइरहे कका ���ह�
रोग प्रितरोधा�क प्रणालीमा असर गन� स�े खालका प्रोटीन काइनेज अवरोधक
वा PARP अवरोधक ज�ा अ� लि�त �ा�रका उपचार गराइरहे का
���ह�
गएको 6 मिहनामा बोन�ारो वा ��म सेल प्र�ारोपण भएको वा अझै
इ�ुनोसप्रेसनको औषिध िलइरहे का ���ह�

ग�ीर �ासप्र�ास सम�ाह�का साथै स�ूण� िस��क फाइब्रोिसस, ग�ीर दम र
ग�ीर क्रिमक अवरोधक प�ोनरी रोग पुरानो अवरोधक फो�ो रोग (COPD)
भएका ���ह�
संक्रमणह�को जो�खम धेरै बढाउने खालका कमै ला�े रोगह� भएका मािनस
(ज�ै ग�ीर िकिसमको क�ाइ� इ�ूनोडे िफिसय�ी (SCID), होमोजाइगस
िसकल सेल रोग)
इ�ूनोसप्रेसन थेरापीह�मा मह�पूण� �पमा संक्रमण बढ् ने पया� � जो�खम भएका
���ह�
तपाईंको �स्�नको सम�ाह�, उदाहरणका लािग �ेन�ोमी (तपाईंको आफ्नो
�स्�न हटाउनु)



डाउन िस��ोम भएका वय�ह�



डायलिसस वा दीघ�कालीन मृगौला रोग भएको वय�ह� (चरण 5)



ज�जात वा प्रा� मह�पूण� �दय रोग भएका गभ�वती मिहलाह�



िचिक�कीय िनण�य र उनीह�को आव�कतको मू�ां कनको आधारमा
िचिक�कीय �पमा अ�ािधक जो�खम भएको �पमा पिन वग�कृत ग�रएका अ�
���ह� GP र अ�तालका िचिक�कह�लाई यी िनण�यह�मा सहायता गन�
िनद� िशकाह� प्रदान ग�रएको छ

