
घरमा स्वस्थ भएर बसौ

�ि�गत आरोग्यता सुधार गद�
COVID-19 को समयमा स्वस्थ भएर ब�

समर् थकः



तपा�को �ि�गत आरोग्य-
ता अथार्त स्वस्थताको मुख्य 
तत्वह� थाहा पाउनाले 
तपा�लाई आफ्नो जीवन 
िनयन्�ण गनर् म�त गदर्छ।
यस पचार्को पछािड रहकेो 
आरोग्यता जाचँसचूी 
(चेकिलस्ट) जस्ता साधनको 
�योगले तपा�लाई म�त गनर् 
सक्दछ।
तपा�को जीपी (GP) 
(डाक्टर) सगँ कुरा गनुर्होस।् 
कुनकुैन ैके्ष�मा तपा�को 
स्वस्था बढाउन सम्भव छ।
सरकारको अनदुान �ा� 
घरमै �दान ग�रन े‘इन-होम’ 
सहयोग पिन उपलब्ध छ 
(तपा�लाई चािहएमा वा 
चािहदा)।

तपा�को स्वस्थताको िवकल्प प�ा 
लगाउनुहोस्

तपा�ले भरेको आरोग्यता जाँचसूची (चेकिलस्ट) को 
समीक्षा गनुर्होस् (पछािड पृ�मा छ) र तपा�को शरीर, 
�दमाग र सामािजक कल्याण बढाउने सम्ब� केिह 
सुझावह� हनेुर्होस्।

आफू र अ�को लािग  के उपलब्ध छ भनेर जा� मह�वपूणर् 
�न्छ।

तपा�को स्वस्थता बढाउने संकल्प 
गनुर्होस्

स्वस्थ रहन, सुरिक्षत र खुशीको अनुभूित गनर् तपा�लाई 
घरमा के चािहन्छ? 

कदम चाल्नुहोस्

तपा�ले के गदार् रा�ो भइरहकेो छ?

तपा�लाई के कुराले रोकेको छ?

सिह जानकारीको आधारमा िवज्ञह�ले तपा�लाई तपा�को 
िवकल्पह� बुझ्न र आवश्यक कदम चाल्न म�त गनर् सक्छन।्

तपा�को स्वस्थता बढाउन स्थानीय 
सहयोग र जानकारी पाउनुहोस्

तपा�लाई ईच्छा ला�े म�त लाइनह�मा फोन गनुर्होस।् 
अिधकाशं �ि�ह� स्थानीयबासी �न र सबैजना तपा�लाई 
सहयोग गनर् तत्पर छन।्

वेबसाइटह� हनेुर्होस ्- य�द तपा�ले भटेाउन स�ु भएन भने 
िचन्ता निलनहुोस,् अ�ले तपा�को लािग खोिज�दनछे।



आरोग्यता एक या�ा हो ...
धेरै �ि�ह� आफ्नै घरमा उमेर काट्न 
चाहन्छन्, सुरिक्षत र स्वस्थ महसुस गनर् 
चाहन्छन् र आफै जीवनको िनयन्�ण गनर् 
चाहन्छन्।

आरोग्यता एक िनतान्त �ि�गत या�ा हो। 
हामी सबैलाई समान कुराह� चािहएता 
पिन सबैजना फरक छन्। हामी सबैले 
िबिभ� चीजह�को मान्यता राख्छौ, िबिभ� 
ल�य र चुनौतीह� �न्छन् र हामी आफ्नै 
गितमा अिघ बढ्छ�।

हा�ो दिैनक रोजाई र दिैनक िनणर्यह�ले 
हा�ो स्वास्थ्य र स्वस्थ्यतालाई असर गछर्। 
स्वस्थ �नु र स्वस्थता महसुस गनुर् भनेको 
डाक्टरबाट रा�ो नितजा �ा� गनुर् भन्दा बढी 
कुरो हो।

स्वास्थ्य समस्या र सीिमतताह�को 
बावजूत पिन तपा� स्वस्थ र खुशी महसुस 
गनर् स�ु�न्छ। स्वस्थता वा आरोग्यता एक 
रोजाईबाट शु� �न सक्छ।

तपा�लाई कुन कुराले  रा�ो महसुस गराउँछ 
भ�े जा�ु मह�वपूणर् छ। तपा�लाई कुन 
कुराले  रा�ो महसुस गनर् रोक्दछ भ�े कुरा 
जा�ु मह�वपूणर् छ। 

हामी हा�ो स्वस्थता वा आरोग्यतालाई तीन 
भागमा हनेर् सक्छ�: 
• शरीर: शि�, सीिमतता
• �दमाग: मानिसक, भावनात्मक, बौि�क
• सामािजक: प�रवार, साथीह�, समुदाय, 

आध्याित्मक, घमुघाम (आउ�टंग)।
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यी उत्कृ� सुझावह� पालना गरेर खुशी र स्वस्थ महसुस गनुर्होस्

शरीर
• रा�ोसँग खानुहोस् र �ायाम गनुर्होस्

– घरमा रा�री खाने
– घरमा बिलयो रहरे ब�े
यी म�तप�ह�को �ितिलिपको लािग 
COTA लाई फोन गनुर्होस्

• अन्य �ोतह�: www.cotatas.org.au/
programs/strength-for-life/other-
health-and-fitness-resources

• तपा�को जीपीसँग िनयिमत �पमा कुरा 
गनुर्होस्। तपा�को आरोग्यता जाँचसूची 
(चेकिलस्ट) बांड्नुहोस्।

• औषिधह� - तपा�को जीपी वा 
फामार्िसस्टसँग िनयिमत �पमा समीक्षा 
गनुर्होस्।

• तस्मािनयाको वाकेिबिलटी 
(Walkability) “योजना” बाट �े�रत 
�नुहोस्

• COVID सुरिक्षत रहनुहोस्
– तपा�को जोिखमको सिमक्षा गनुर्होस्
– अ�बाट आफ्नो दरूी रा�ुहोस्
– हातको सरसफाइ अभ्यास गनुर्होस्
– छोपेर खो�ुहोस्

�दमाग
• केिह नयाँ कुरा िस�ुहोस् वा पुरानो 

सोखमा ब्यस्त �नुहोस्।
• स्थानीय गितिविधह�मा भाग िलनुहोस्

– तपा�को स्थानीय प�रषद समुदाय 
िवकास अिधकारीलाई सम्पकर्  गनुर्होस्। 
के सेवा सुिवधा उपलब्ध छ सो�ुहोस्।

– COTA लाई फोन गनुर्होस् (03) 
6231 3265

– COTA को स्थानीय समुदाय 
गितिविधह�को सूची हनेुर्होस्। www.
cotatas.org.au/information/
activities

• य�द तपा� िनराश �नु�न्छ, तनाव�स्त 
�नु�न्छ, िचिन्तत �नु�न्छ भने कसैसँग 
कुरा गनुर्होस्।
– तस्मािनयान लाइफलाइन 

(Tasmanian Lifeline): 
1800 984 434

– Beyond Blue 1300 224 636

• हिसलो मन (Smiling Mind) - स्वस्थ 
�दमागका लािग सिजलो सु�े अभ्यास 
(िन: शुल्क फोन एप)



सामािजक सम्पकर्  
• कुनै साथीलाई फोन गनुर्होस्
• के तपा�ले आफ्ना ि�यजनह�लाई  

िभिडयो सम्पकर्  गन� �यास गनुर्भयो? 
य�द तपा�ले कसरी गन� िस�ु भयो भने 
यो सिजलो छ।
– य�द तपा�लाई यसको लािग म�त 

चािहन्छ भने COTA लाई फोन 
गनुर्होस् (03) 6231 3265.

• स्थानीय समुदायका कायर्�मह�: 
www.cotatas.org.au/
information/activities

• के तपा� आफ्नो कुनै पुरानो सोख 
फे�र पूरा गनर् चाहनु�न्छ? शायद नयाँ 
गितिविध गनर् चाहनु �न्छ �क? नयाँ 
मान्छेह� भेट्ने �क?

• यस्ता कायर्�मह� फेला पानुर्होस् 
जहाँ मािनसह� िनयिमत �पमा 
एकअकार्लाई फोन गछर्न् र सम्पकर् मा 
रहन्छन्। तपा�ले फोन गनर् स�ु�न्छः
– कुराकानी

» उ�र: (03) 6334 4430
» उ�र पि�मः (03) 6424 6547
» दिक्षण (03) 6282 1555

– रेड �स टेिल�स: 1300 885 698
• �ि� र सेवाह�मा जडान �न 

यातायात सेवा चािहन्छ? सामुदाियक 
यातायात सेवाह� तस्मािनया 
(Community Transport Services 
Tasmania) (CTST) लाई फोन 
गनुर्होस्: 1800 781 033

सामान्य सम्पकर् ह�
हा�ो उमेर ढिल्कद ैगए पिछ हामीलाई 
किहलेकाँही ब�ढ सहयोग चािहन्छ। जानकारी 
र सहयोगको लािग सम्पकर् :
• वृ� दखेभाल �णाली नेिभगेटर 

(Aged Care System Navigator) 
(COTA Tas)
– दिक्षण (03) 6231 3265
– उ�र: 0439 417 634
– उ�र पि�मः 0477 221 557

• Advocacy Tas: 1800 005 131

• Carer Gateway: 1800 422 737

• Coronavirus Health Information 
Line: 1800 020 080

• COTA Tas: (03) 6231 3265 
www.cotatas.org.au

• Dementia Australia - Tasmania:
 (03) 6279 1100

• Elder Abuse Helpline: 1800 353 374

• Housing Connect: 1800 800 588

• Legal Aid – वृ� सहयोग: 
1300 366 611

• Migrant Resource Centre TAS: 
(03) 6221 0999

• My Aged Care 1800 200 422

• Older Persons COVID-19 
Support Line: 1800 171 866

• RESPECT safe at home helpline: 
1800 633 937

• Working it Out: (03) 6231 1200 
(ल�िगकता र �लंग सहयोग)



तपा�को आरोग्यता जाँचसूची (चेकिलस्ट)
हरेक कथनको बारेमा सोच्नहुोस।् कुन ैकुरामा तपा�को सोच मेल खान्छ?
तपा�लाई लागू �नहे�मा ठीक िचन्ह लगाउनहुोस।्

शरीर

 म रा�ोसँग खान्छु
 म रा�ोसँग सुत्छु
 म िनयिमत �ायाम गछुर्
 मेरो शरीरले धेरै कुराह� गनर् सक्छ
 मलाई थाहा छ मलाई के ले रा�ोसँग 

चल्नबाट रोक्छ
 म औषिध खान्छु
 म मेरो औषिध (�ेिस्�पसन) को 

�वस्थापन आफै गछुर्
 म म�त िलएर दखुाई �वस्थापन गनर् 

सक्छु
 म मेरो जीपी (डाक्टर) संग िनयिमत कुरा 

गछुर्

�दमाग

 म मेरो �दमागलाई स��य राख्छु
 म मेरो मुड बारे सचेत छु (सकारात्मक र 

नकरात्मक)
 म मानिसक �पमा बिलयो छु (लिचलो)
 म आफ्नै �दनचयार्ह� बनाउँछु
 म गितिविधह� गनर् र रमाईलो गनर्को 

लािग समय िनकाल्छु
 म हरेक �दन रा�ो महसुस गन� िनणर्य 

गदर्छु
 जब मलाई आवश्यक पदर्छ म सहयोग 

माग्छु

सामािजक सम्पकर्

 म मेरा प�रवार र / वा मेरा साथीह�सँग 
सम्पकर् मा रहन्छु

 म सामािजक समूहको  एक िहस्सा �ँ
 म अ�लाई दया दखेाउने उपायह� 

िनकाल्छु
 म नयाँ कायर्�मह�को बारेमा थाहा 

पाउछु
 म नयाँ िवचारह� �योजन गछुर् (जस्तै 

ि�यजनह�लाई िभिडयो फोन गन�)
 मलाई बािहर घुमघाम गनर् मन पछर्
 म स्वयंसेवक �ँ
 म मेरो जस्तो सोख भएका मािनसह� 

भेट्छु

समयसँगै आरोग्यता प�रवतर्न 
�न्छ।  

तपा�को स्वस्थता सधुार गनर् 
तपा�ले बढी िनयन्�ण िलन 
स�ु�नछे र सहयोग �ा� गनर् 
स�ु�नछे।

तपा�ले ठीक िचन्ह लगाएर गन� 
अभ्यास तपा�को स्वस्थताको 
श�ुवात �न सक्छ।


