＜ 2021 माचर् 1 संस्करण ＞

�च�कत्सा सेवा / परामशर् केन्द्र (कलसेन्टर)
फोन : 022-398-9211【समय : 24

सै घण्टा】

○ दोभाषे आवस्यक पन� व्यिक्तहरुलाई प्रत्य� रुपमा दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउदछ� ।
उपलब्ध भाषाहरु

अंग्रेजी, �च�नयाँ, को�रयन, स्पे�नश, पोचग
ुर् ल� भाषा
थाई, नेपाल�, �भयतनामी, र�सयन, तागालोग
इन्डोने�सयाल�, �हन्द� भाषा

�रसेप्शन समय
24 सै घण्टा

8:30～6 बजे
（सोम–शुक्रबार मात्र ）

※दोभाषे सेवा आवस्यक परे का व्यिक्तहरुले, दै �नक जीवनयापनमा आइपन� समस्याहरु
सँग सम्बिन्ध परामशर् आवस्यक पदार् तलको स्थानमा सल्लाह गनुह
र् ोला ।
�वदे शी नाग�रकका ला�गको परामशर् केन्द्र �मयागी फोन नम्बर：022-275-9990
【समय：सोमबार～शुक्रबार 9:00～5:00】

○ सन
ु ाइ तथा भाषामा अस�मता भएका व्यिक्तहरूका ला�ग तलको �व�ध माफर्त परामशर्
�लने �दने कायर् गदर् छ� ।
फ्याक्स ： 022-200-2965 【�रसेप्शन समय ： 24 सै घण्टा】
इमेल ： sodan-corona@medi-staffsup.com 【समय ： हरे क �दन 8:30～5:15】

〈�मयागी प्रान्तका सम्पूणर् महानुभावहरुमा〉

◇यस प्रान्तका सम्पूणर् बा�सन्दाहरुमा �वनम्रताका साथ,आजैबाट संक्रामक रोगको रोकथाममा राम्रोसँग लाग्नुहुन अनुरोध

गदर् छ� । राम्रोसँग हात धुने तथा �शष्टताका साथ खोक्ने कुरा चाँह� सबै खालको संक्रामक रोगहरूको रोकथामको आधारभूत

उपायहरू हुन ।

◇ य�द तपा�लाइ �नम्न ल�णहरू छन भने, कृपया तपाईले सधै जचाउने डाक्टर आ�दका निजकको �च�कत्सा संस्थाहरुमा
फोनबाट सल्लाह गनह
ुर् ोस ।

सधै जचाउने डाक्टर नभएका तथा परामशर् स्थानको बारे मा थाहा नभएका व्यिक्तहरुले मा�थको �च�कत्सा सेवा / परामशर्
केन्द्र (कलसेन्टर) आ�द स्थानमा सल्लाह गनह
ुर् ोस।

・स्वास फेनर् अफ्ट्यारो (स्वासप्रश्वासमा अवरोध ), धेरै थकान (अस्वस्थता) , उच्च ज्वरो आ�दको कुनै ल�ण भएमा ।

・रोगले चांडो गम्भीर बनाउन सक्ने व्यिक्त （※）या गभर्वती म�हलाहरूलाइ ज्वोरो या खोक� आ�दको तुलनात्मक रूपमा
सामान्य रुगाखोक�को ल�ण भएको ।

・ मा�थ बाहे कको, ज्वोरो या खोक� आ�दको तुलनात्मक रूपमा सामान्य रुगाखोक�को ल�ण जार�रहे को ।

(४ �दन भन्दा बढ� जार�रहे को अवस्थामा तुरुन्त सल्लाह गनह
ुर् ोला )

※बद्
ृ दबद्
ृ दा, मधुमेहका रोगी,मुटु रोगी,स्वासप्रश्वासका रोगी र डाय�ल�सस, इम्युनोसप्रेसन्ट तथा क्यान्सरको औष�ध आ�द

�लइरहे का व्यिक्तहरु

◇अन्त�नर्�हत रोग (द�घर् रोग) भइ ल�णहरूमा प�रवतर्न आएको ब्यक्तीहरु, नयाँ कोरोनाभाइरस बाहे कको रोगको बारे मा

�चन्ता लागेका व्यिक्तहरुले,प�हलेनै फोनबाट संधै जचाउदै आउनुभएको डाक्टर आ�द सँग सल्लाह गनुह
र् ोस ।

�मयागी प्रान्त स्वास्थ्य कल्याण �वभाग रोग तथा संक्रामक रोग �नयन्त्रण क�

※अन�धकृत रुपमा संशोधन गनर् �नषे�धत

