मिहलाह� एवम् सहायक ���ह� �न��

कोरोनाभाइरस (COVID-19) परी�ण �नद�शनह�
तपा� र तपा�का सहायक ���को ला�ग कोरोनाभाइरस (COVID-19) परी�णस��ी स�ाह
हामीले परी�ण गराउनु िकन आव�क छ?
मातृ� अ�ाइ�मे�मा जानुअ�घ सबैजनाको सुर�ा �न�� तपा� र तपा�सँ ग जाने सहायक ���को COVID-19 परी�ण ग�रनु आव�क छ।
परी�णले तपा�ह�म�े कोहीप�न सं क्र�मत छै न भनी सु�न��त गदर्छ – COVID-19 सं क्र�मत सबैमा ल�णह� दे�खदँ ैनन्, तर फे �र प�न उनीह�ले
अ�लाई भाइरस सानर् स�छन्। तपा�लाई COVID-19 सं क्रमण छ भनी हामीलाई थाहा ��छ भने हामीले तपा�को यथो�चत �ाहार सु�न��त गनर्
सक्छौ।ँ

हामीले परी�ण कसरी गराउन स�छौ?ँ
तपा�ले आफ्नो पिहलो अ�ाइ�मे� बुक गराउन कल गदार् तपा�लाई एउटा �लङ्क टे� ग�रने छ (मु�न हेनुर्होस्) जसमा सरकारी वेबसाइट माफर् त तपा� र
तपा�को सहायक ���का ला�ग लेटरल �ो परी�णको अडर्र गनर् स�ु ��छ। परी�ण िकट तपा�को घरको ठे गानामा �लाकद्वारा पठाइने छ। यही �ो �लङ्क
प�न हो जसको प्रयोग तपा�ले आफ्नो प�रणामह� पठाउनका ला�ग गनुर्�ने छ।
https://www.qov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

परी�ण र �-एका�वास
परी�ण िकटमा परी�ण कसरी पूरा गन� भनी वणर्न ग�रएको एउटा पचार् सामेल �नेछ। लेटरल �ो टे� तपा�ले र चु�नएको सहायक ���ले तपा�को
गभार्व�ाभ�र सातामा दईु पटक र �शशु ज��एप�छ धाईले तपा�लाई आफ्नो �ाहारबाट िडस्चाजर् नगरे स� पूरा ग�रनु पन�छ। यिद तपा�को �नधार्�रत
अ�ाइ�मे� छ भने अ�ाइ�मे�को िदनमा (जानुअ�घ) कृ पया आफ्नो र तपा�को सहायक ���को परी�ण गनुर्होस्। तपा�लाई COVID-19 �व�द्ध
खोप लगाइसिकएको छ भने प�न परी�ण पूरा गनुर् ज�री छ। यसरी हामीले हाम्रा �बरामीह� र �ाफलाई सुर��त रा� स�े छौ।ँ सबै प�रणामह� सरकारी
वेबसाइट माफर् त �रपोटर् ग�रनु ज�री छ; �सप�छ तपा�ले तपा�को प�रणामको पु�� गद� टे� प्रा� गनुर्�ने छ। तपा�को परी�ण नेगेिटभ छ भने आफ्नो
अ�ाइ�मे�मा जाँदा कृ पया तपा�का �ा� प्रदातालाई �रपोटर् देखाउनुहोस्। तपा�को COVID-19 परी�ण पोजेिटभ छ भन�, तपा�को प�रवारले �एका�वासमा ब�ु आव�क छ। कृ पया आफ्नो अ�ाइ�मे�मा नजानुहोस्। ब�, आफ्नो ट�ाएज लाइनलाई 0118 322 7304 मा कल गनुर्होस् जसबाट
हामीले तपा�को �ाहारलाई अगािड बढाउने योजना बनाउन सकौ।ँ तपा�को सहायक ���को परी�ण पोजेिटभ आउँ छ भने, ऊ अ�ाइ�मे�मा उप��त
�न पाउने छै न। ब�, उनीह�ले सरकारी वेबसाइट माफर् त �ाब परी�णको �व�ा �मलाउनु ज�री छ। एक वैक��क सहायक ��� अ�ाइ�मे�मा साथ
आउन स�छ, आदशर् �पमा लेटरल �ो परी�ण गरेप�छ।
�बतेका तीन मिहनामा तपा� वा तपा�क� सहायक ���को COVID-19 परी�ण पोजेिटभ आएको छ भने लेटरल �ो परी�ण स�व �ने छै न। तर,
फे �र प�न तपा� अ�ाइ�मे�मा उप��त �न स�ु ��छ र हामीले शारी�रक दू री कायम रा� र PPE पिह�रन जारी रा� सु�न��त गन�छौ।ँ
वतर्मानमा, सहायक ���ह� अ��ासाउ� स्�ान, भ्रूण औषधी अ�ाइ�मे�, आपातकालीन भत� ज�ै प्रसव-वेदनामा तथा प्रसवो�र वाडर्/�वशेष �ाहार
�वभागमा उप��त �न स�छन्। हामीले NHS इङ्ग�ा� िदशा-�नद�शनबमो�जम सहायक ���को उप���तको �नय�मत �पमा समी�ा ग�ररहेका छौ।ँ
आफै लाई र आफ्नो समुदायलाई सुर��त रा�मा तपा�को सहयोग �न�� ध�वाद छ।
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