नोभे म्बि 9, 2020 (Nagoya City) मा सं र्ोहित

तप ईल
ं ई ज्वरो आउने जस्त लक्षणहरू दे खिएको क रण
चचखित हुनुहुन्छ भने ...
पहिले , कृपया आफ्नो पारिवारिक हिहकत्सकसँग फोन, आहिद्वािा पिामर्श हलनुिोस्।
* अहिम रूपमा पिामर्श नहलइकन हसिै हिहकत्सकलाई नभे ट्नुिोस् ।

तप ईंल ई ज्वरो आउने जस्त लक्षणहरू भएम चचचकत्सकसाँग पर मर्श चलन / चचचकत्सकल ई भेट्नको ल चग फ्लो च टश
तपाईंलाई ज्विो आउने जस्ता
लक्षणिरू र्न् भने

तपाईंको पारिवारिक हिहकत्सक हनुहन्न वा तपाईंलाई पिामर्श
हलनको लाहग कुन हिहकत्सा संस्थामा जाने भन्ने थािा र्ै न भने

फोन, आहिद्वािा
पिामर्श हलनुिोस्

फोन, आहिद्वािा
पिामर्श हलनुिोस्

नहजकैको स्थानीय हिहकत्सा सं स्था,
उिाििण, तपाईंको पारिवारिक
हिहकत्सक

जाँ ि तथा पिामर्श केन्द्र

तपाईंले पिामर्श हलनु भएको चचचकत्स
संस्थ ले
तपाईंको जाँि/पिीक्षण गनश सक्र्?

हसफारिस
हसफारिस

हसफारिस

*
जाँ ि/पिीक्षण गने हिहकत्सा संस्था*
जाँि/पिीक्षण प्राप्त
गनुशिोस्

जाँि/पिीक्षण प्राप्त
गनुशिोस्
*ज्विो, आहि आएको हबिामीिरूलाई पिामर्श ि जाँि/पिीक्षण सेवािरू उपलब्ध गिाउने हिहकत्सा संस्था

ज ाँच तथ पर मर्श केन्द्र (कल सेन्टर)
उिाििणको लाहग, कृपया हनम्न अवस्थािरूमा िामीसँग पिामर्श हलनुिोस् :

▶तप ईल
ं ई ज्वरो आएको व अन्य लक्षणहरू दे खिएको क रणवर् चचचकत्सकल ई भेट्ने ब रे
पर मर्शहरू
उिाििणको लाहग: तपाईं हिहकत्सकलाई भेट्नुपर्श भन्ने कुिामा सुहनहित नहँ िा वा कुन हिहकत्सा संस्थामा
जाने भन्ने थािा नहँ िा।

▶स म न्य पर मर्शहरू

उिाििणको लाहग: COVID-19 लक्षणिरू, पिीक्षणिरू, संक्रमणको िोकथाम कसिी गने
ि कसिी कीटाणुिहित बनाउने ।

▶COCOA सम्पकश अन्वेषण (टर े चसङ) एप ब रे पर मर्शहरू

उिाििणको लाहग: तपाईं पोजेहटभ िे खिएको कोिी व्यखिसँग सम्पकशमा ििनुभएको
भनी पुहि गरिएको बेला।

○
○
○
○

िुला ििने समय: चदनको 24 घण्ट
फोन: 052-249-3703
इमेल: nagoya_jyushinsoudan＠medi-staffsup.com
फ्याक्स: 052-265-2349

तपाईंलाई सुन्नमा कहिनाइ र् वा अन्यथा फोनद्वािा पिामर्श हलन कहिन मिसुस हन्र् भने , कृपया इमे ल पिाउनु िोस् वा फ्याक्स गनुश िोस्।

स्व स्थ्य केन्द्र
तपाईंलाई COVID-19 पिीक्षणमा पोजे हटभ िे खिएको र् वा संक्रहमत व्यखिसँग नहजकको
सम्पकशमा ििनुभएको भने, कृपया आफ्नो बस्ने वार्श को स्वास्थ्य केन्द्रमा पिामर्श हलनुिोस्।

