
 

सतर्क  तह 3 मा बस्दै 

सब ैसतर्क  तहहरुमा, स्वास््य सेवाहरू, आपतर्ालीन सेवाहरू, उपयोगिता तथा सामानहरुर्ो ढुवानी सहहत 

अतत आवश्यर् सेवाहरू मागथ रहनेछन ्र चललरहनेछन।् ती क्षेत्रहरूमा रोजिारदाताहरूल ेर्ाननूी रूपमा 
उनीहरूर्ो स्वास््य र सरुक्षा दातयत्वहरू परूा िनक जारी राख्नपुनेछ।   
 

सब ैसतर्क  तहहरुमा, यहद त्यहााँ अर्ो आपतर्ालीन छ भने, सामान्य आपतर्ालीन प्रक्रियाहरू पालना िनुकहोस।्  
आपतर्ालीन तनर्ासी आदेशहरूले COVID-19 सतर्क  प्रणाली आवश्यर्ताहरूलाई घरमा रहनर्ा लागि 

ओभरराइड हुनेछन।् 
 

एर् आपतर्ालीनमा रे् िने 

 

सतर्क  तह 3 मा बस्दै 

यहद तपाईं सक्नहुुन्छ भने प्रसारर्ो रु्न ैपतन जोखिमबाट बच्नर्ो लािी घरमा रहनहुोस।् तपाईं सक्षम 

नभएसम्म तपाईंल ेघरबाट न ैर्ाम िनुकपछक। सम्भव भएमा बच्चाहरुले घरमा लसक्नपुछक। 

• यहद तपाईं बबरामी हुनहुुन्छ भने, घरमा बस्नहुोस।् र्ाममा वा ववद्यालय नजानहुोस।् सामाजजर् 

नहुनहुोस।् 

• यहद तपाईंलाई रुघा, फ्ल ूवा COVID-19 र्ा लक्षणहरू भएमा, आफ्नो गचक्रर्त्सर् वा 0800 611 116 मा 
हेल्थलाइनलाई फोन िनुकहोस।् 

• यहद तपाईंलाई स्वयं-अलि हुनर्ो लागि भतनएर्ो छ भने, तपाईंल ेर्ाननूी रुपमा तत्र्ाल ैयस्तो 
िनुकपछक। 

• यहद तपाईंल ेCOVID-19 परीक्षण प्राप्त िनुकहुन्छ भने, तपाईंले आफ्ना नततजाहरू प्राप्त निरेसम्म 

तपाईं र्ाननुी रूपमा स्व-आइसोलेसनमा घरमा न ैरहनपुदकछ। 

COVID-19 भाइरस र लक्षणहरूर्ो बारेमा जानर्ारीर्ो लागि यहााँ जक्लर् िनुकहोस ्

जााँचर्ो बारेमा जानर्ारीर्ो लागि यहााँ जक्लर् िनुकहोस ्

 

सतर्क  तह 3 मा तपाईं हुनपुछक ः 

• घरबाहहर अरूभन्दा 2-लमटर,  

र र्ायकस्थलहरुमा 1-लमटरर्ो दरुी राख्नुहोस।्  

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/in-an-emergency/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/


• सावकजतनर् यातायात, उडानहरुमा एर् अनहुार आवरणलाई पहहररनहुोस ्वा जब शारीररर् दरुी राख्न  

र्हिनाई हुन्छ जस्तो क्रर् सपुरमारे्ट वा पसलहरुमा।   
• तनयलमत रुपमा आफ्नो हातहरू धुनहुोस ्र सखु्िा राख्नुहोस।् 
• यहद तपाईंलाई रुघा वा फ्लरू्ा लक्षणहरू भएमा, घरमा बस्नहुोस,् आफ्नो गचक्रर्त्सर् वा हेल्थलाइनलाई 

फोन िनुकहोस ्र जााँच िराउनहुोस।् यात्रा निनुकहोस,् ववद्यालय वा र्ाममा नजानहुोस।् 
• तपाईं र्हााँ जानहुुन्छ र तपाईंल ेर्सलाई भेट्नहुुन्छ, यसर्ो ट्रयार् राख्नुहोस।् NZ COVID टे्रसर एप, 

Covid-19 टे्रसर पजुस्तर्ा वा ललखित हटप्पणीहरुर्ो प्रयोि िनुकहोस।्  

ब्लटुूथ टे्रलसिंर्ो बारेमा जानर्ारीर्ो लागि यहााँ जक्लर् िनुकहोस।्  
 

ववैाहहर् सेवाहरू, मलामीहरु तथा टागंिहांिार्ो लागि मात्र 10 जना व्यजक्तहरु सम्मर्ो भेलाहरु िनक 
सक्रर्न्छलागि।  र्ाननूी रुपमा शारीररर् दरुी तथा सावकजतनर् स्वास््य उपायहरु र्ायम राखिएर्ो हुनपुछक। 

तपाईंल ेआफ्नो हातहरु धुने, आफ्नो रु्हहनोलभत्र िोक्ने वा हाजच्छंउ िने तथा सतहहरुर्ो सफाई िने सहहत 

आधारभतू सरसफाईर्ा उपायहरुर्ो प्रयोि िने रु्राहरू समावेश छन।् 

मातनसहरुलाई तपाईं र्हााँ हुनहुुन्छ र र्सलाई भेट्नभुएर्ो छ, यस बारेमा ट्रयार् राख्नर्ो लािी र्डाईसाँि आग्रह 

िररएर्ो छ।  यहद आवश्यर् छ भने यसले तीव्र सम्पर्क  टे्रलसिंर्ो साथ सहयोि िदकछ।  

सतर्क  तह 3 मा, जुन बेला तपाईं र्ाममा वा ववद्यालयमा हुनहुुन्न, र्ाननूी रुपमा तपाईं आफ्नो घरायसी बबल 

लभत्र रहनपुछक। तपाईं यसलाई बबस्तार िनक सक्नहुुन्छ, तनम्नर्ो लागि : 

• तनर्टतम पररवार तथा व्हानाउर्ो साथ जोडडन 

• हेरचाहर्ताकहरुलाई ल्याउनर्ो लागि, अथवा 
• आइसोलेसनमा भएर्ा व्यजक्तहरुलाई सहयोि िनकर्ो लागिलागि।  

 

आफ्ना बबललाई जोिाउन ुजरुरी हुन्छ। तपाईंर्ो बबललाई ववशषे राख्नुहोस ्र तपाईं र उनीहरूलाई सरुक्षक्षत र 

स्वस्थ राख्न ेव्यजक्तहरू मात्र समावेश िनुकहोस।्  
 

यहद तपाईंर्ो बबल लभत्र र्ोही पतन अस्वस्थ महससु िदकछन ्भने, ततनीहरूल ेर्ाननुी रूपमा तरुुन्त ैबबल लभत्र 

सबजैनाबाट स्वय-ंअलि हुनपुदकछ।  सामाजजर् पाहुनाहरुलाई आफ्नो घरमा प्रवेश िनकर्ो लािी तनमन्त्रणा वा 
अनमुतत नहदनहुोस,् जस्तो क्रर् साथीभाईहरु, ववस्ताररत पररवार तथा व्हानाउ। 
 

तपाईं आफ्नो स्थानीय क्षेत्र लभत्र यात्रा िनक सक्नहुुन्छ, उदाहरणर्ो लािी, र्ाम वा ववद्यालय, क्रर्नमेल, वा 

अभ्यास िनकलाई जान।  सावकजतनर् यातायातले र्डा स्वास््य तथा सरुक्षा आवश्यर्ताहरूर्ो साथ सचंालन 

िनकर्ो लािी जारी राख्न सक्दछन।्  

मास्र्हरु तथा अनहुार आवरणहरु।  

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/


सब ैCOVID-19 सतर्क  तहहरूमा न्यजूजल्याण्ड भर सावकजतनर् यातायातमा मास्र् तथा अनहुार आवरणहरु 

अतनवायक छन।् मास्र् तथा अनहुार आवरणहरुर्ो प्रयोिलाई पतन प्रोत्साहहत िररएर्ो छ जब शारीररर् दरूी राख्न ु

र्हिनाई हुन्छ, जस्तो क्रर् सपुरमारे्ट वा पसलहरूमा। 

अनहुार आवरण र मास्र्हरूर्ो बारेमा जानर्ारीर्ो लागि यहााँ जक्लर् िनुकहोस ् 

 

सतर्क  तह 3 मा शिक्षा 

प्रारजम्भर् लशक्षा रे्न्र, वप्र-स्रू्ल, स्रू्ल तथा ततृीयर् लशक्षा सवुवधाहरू अतत आवश्यर् र्ामदारहरुर्ा 
बच्चाहरूर्ा लागि मात्र िुला छन।् तयनी बच्चाहरुर्ो लािी ववद्यालयमा हुन सरुक्षक्षत छ।  

 

क्षेत्रहरु बबचमा यात्रा 
सतर्क  तह 3 मा, क्षेत्रहरुर्ो बबचमा यात्रालाई भारी प्रततबजन्धत हुन्छ। 

एर् सतर्क  तह 3 क्षेत्रर्ो लभत्र र बाहहर व्यजक्तित यात्रा िनकर्ो लािी र्डा रूपमा सीलमत िररएर्ो छ। यो 
भाइरसर्ो फैलावटलाई रोक्न मद्दत िनकर्ो लािी हो। सतर्क  तह क्षते्रहरू भर यात्रा परुा िनकर्ो लागि तपाईंल ेथप 

अनमुतत िोज्न आवश्यर् पदकछ।  
 

सावकजननर् स्थानहरु 

सावकजतनर् स्थानहरु र्ाननूी रुपमा बन्द हुनपैदकछ।  यसले पसु्तर्ालय, सगं्रहालय, लसनेमाघर, फूड र्ोटक, जीम, 

पलू, िेल मदैान र बजारहरू समावेश िदकछ। 
  

अहहले नयााँ िततववगधहरू ललनर्ो लागि समय होइन, वा आफैलाई वा आफ्नो बबललाई रु्न ैजोखिममा प्रर्ट 

िनकर्ो लािी होईन। तपाईं आफ्नो स्थानीय क्षते्रमा र्म जोखिमयकु्त मनोरन्जन िततववगधहरू िनक सक्नहुुन्छ। 

र्ायकस्थल तथा व्यवसायहरु 

सतर्क  तह 3 मा, र्ामदारहरूलाई सरुक्षक्षत राख्न, ग्राहर्हरूसाँि अन्तक्रिक यालाई सीलमत िनक र COVID-19 र्ो 
प्रसारलाई रोक्नमा मद्दत िनकर्ो लािी प्रततबन्धहरू छन।्  यहद ततनीहरु सक्छन ्भने, हामी र्मकचारीलाई 

घरदेखि र्ाम िनकलाई लसफाररस िदकछौं।  

ववत्तीय सहायता 
यहद तपाईंलाई पसैार्ो समस्या भइरहेमा, त्यहााँ तपाईंर्ो लागि सहयोि हुनसक्छ। 

िाना, रर्म, बस्ने तथा सरुक्षक्षत र स्वास््य रहनर्ो लागि सहयोिर्ो बारेमा जानर्ारीर्ो लागि यहााँ जक्लर् 

िनुकहोस।् 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/

