
 
 
 
यिद तपाईलाई यो पत्र सिजलै पढ्न, बे्रल वा अ� भाषाह�मा चािहन्छ भने, कृपया 
england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter मा जानुहोस् वा england.contactus@nhs.net 
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कोरोनाभाइरसको उपचारह� बारेमा मह�पूण� जानकारी 

तपाईको मेिडकल रेकड�ले हाल देखाउँदछ िक तपाई उपचारको लािग उपयु� �न स�ु �न्छ यिद 
तपाईलाई कोरोनाभाइरस भयो भने।  

तपाईले पिहले यो पत्रको सं�रण प्रा� गनु� भएको �न सक्छ। यो अ�ाविधक ग�रएको छ िकनभने 
सरकारले तपाइँको कोरोनाभाइरसको लािग परी�ण गन� त�रका प�रवत�न गरेको छ। १ अिप्रलदे�ख 
तपाईले पा�� प्रवाह परी�णह� प्रयोग गरेर कोरोनाभाइरस ल�णह� जाँच गनु�पछ� , पीसीआर 
परी�ण होइन। 

यो पत्रले बताउँछ िक: 
1. तपाईले घरमै पा�� प्रवाह परी�णह� राख्नुपछ�  

2. यिद तपाईलाई कोरोनाभाइरस ल�णह� छन् भने तपाईले परी�ण गनु�पछ� । मह�पूण�: तपाईले 
आफ्नो परी�ण प�रणाम �रपोट� गनु�पछ� ।  

3. यिद तपाईले सकारा�क परी�ण गनु� भयो भने, NHS ले तपाईलाई उपचारह�को बारेमा स�क�  
गन�छ।  

थप जानकारीको लािग भ्रमण गनु�होस्: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

हामीले यो पत्र िकन पठाइरहेका छौ?ं 

�ा� िवशेष�ह�ले ��ा �ा� अवस्थालाई िनरी�ण गछ� न् जसले मािनसह�लाई कोरोनाभाइरसबाट 
बढी जो�खममा पाछ� । ती �ा� अवस्थाह�लाई युके का प्रमुख िचिक�ा अिधकारीह�ले सहमित 
जनाएका छन्।  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
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हामी तपाईलाई स�क�  गद�छौ ंिकनभने तपाईको मेिडकल रेकड�ले तपाईलाई यी म�े एक वा धेरै �ा� 
अवस्थाह� छन् भनेर देखाउँछ। यसको मतलब यो हो िक यिद परी�णले तपाईलाई कोरोनाभाइरस 
भएको पुि� गछ�  भने उपचारह� तपाईको लािग उपयु� �न सक्छ।  

यी उपचारह�ले तपाईलाई ग�ीर �पमा िबरामी �नबाट रो� सक्छ र तपाईलाई ल�णह� दे�खन थाले 
पिछ तु��ै िदनु पछ� । 

 
1. तपाईले घरमै पा�� प्रवाह परी�णह� राख्नुपछ�  

 
युके हे� से�ु�रटी एजे�ीले तपाईलाई १२ अिप्रल स� पा�� प्रवाह परी�णह�को एक �ाक पठाउनेछ। 
यिद तपाई ल�णह� िवकास गनु� �न्छ भने मात्र ितनीह�लाई प्रयोग गनु�होस्। यिद सिकएको ख�मा 
तपाईले https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests बाट वा ११९ मा कल गरेर 
थप मगाउन स�ु �न्छ। 

तपाई सरकार �ारा आपूित� ग�रएको कुनै पिन पा�� प्रवाह परी�णह� प्रयोग गन� स�ु �न्छ। पसलबाट 
ख�रद ग�रएका परी�णह� हाल GOV.UK वा ११९ माफ� त दता� गन� सिकँदैन र यिद तपाईले यी 
परी�णह� प्रयोग गरेर सकारा�क परी�ण प्रा� गनु� भयो भने तपाईलाई उपचारको बारेमा स�क�  ग�रने 
छैन। 

यिद तपाईलाई पिहले PCR परी�ण पठाइएको िथयो भने तपाई यसलाई रा� स�ु �न्छ। यिद तपाई 
NHS बाट उपचार प्रा� गनु� �न्छ भने तपाईलाई PCR िलन भिनएको �न सक्छ। 

2. यिद तपाईलाई कोरोनाभाइरस ल�णह� छन् भने तपाईले परी�ण गनु�पछ�  

यिद तपाईमा कोरोनाभाइरसका ल�णह� छन् भने तपाईले तु��ै पा�� प्रवाह परी�ण गनु�पछ� , तपाईको 
ल�णह� ह�ा भए पिन। 

तपाईले आफ्नो नितजा अव� https://www.gov.uk/report-covid19-result मा वा ११९ मा कल गरेर 
�रपोट� गनु�पछ� । तपाईको NHS न�र र पो�कोड सही �पमा उपल� गराउनु मह�पूण� छ तािक 
तपाईलाई स�क�  गन� सिकन्छ।  

यिद तपाईको परी�ण नेगेिटभ छ तर तपाईमा अझै पिन ल�णह� छन् भने, तपाईले अक� दुई िदनमा 
अक� परी�ण गनु�पछ�  (तीन िदनह�मा कुल तीनवटा परी�णह�)।   

3. यिद तपाईले सकारा�क परी�ण गनु�भयो भने, NHS ले तपाईलाई उपचारको बारेमा 
स�क�  गन�छ 
 

यिद तपाईको कुनै पिन पा�� प्रवाह परी�ण सकारा�क छ र तपाईले नितजा �रपोट� गनु� भएको छ भने, 
NHS ले तपाईलाई उपचारको लािग स�क�  गनु�पछ� । यिद तपाई तपाईको सकारा�क परी�णको २४ 
घ�ा िभत्र स�क�  गनु� �� भने, तपाईको जीपी सज�री, १११, वा तपाईको िवशेष� िचिक�क (यिद 
तपाईसँग छ भने) लाई कल गनु�होस्, जसले त�ाल रेफरल गन� सक्छ। 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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भवदीय 

 
प्रा�ापक Stephen Powis 
राि�� य मेिडकल िनद�शक 
NHS इ��ा� र NHS सुधार  
 
NHS ले तपाइँको जानकारी कसरी प्रयोग गरेको छ भ�े बारे थप जानकारी: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice

	यो पत्रले बताउँछ कि:

