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लामो COVID ल�ण भएका मािनसह�का लािग 
संक्रमणरत COVID-19 ल�णह�को बारेमा जानकारी (ग�ीर COVID-19 प�ात्)  

२१ अिप्रल २०२१ 

उ�े� 
यो माग�िनद�शन COVID-19 लागेका ��� वा COVID-19 लागेको �न स�े ���  (वा उनीह�को हेरचाहक) को लािग हो र 
उनीह�मा िनर�र ल�णह� भएकोमा चासोको बारेमा स�ाह प्रदान गद�छ। यसरी दे�खने जारी ल�णह�लाई 'लामो COVID' भिनन्छ। 

मु� कुराह� 
• लामो COVID तब �न्छ जब तपाईलाई प्रार��क COVID-19 संक्रमणपिछ धेरै ह�ा वा मिहनास� तपाईमा ल�ण दे�खन्छ। 

• COVID-19 पिछ अनुभव ग�रने ल�णह� ���िप�े फरक �न्छन्। 

• केही मािनसह�मा ती ल�णह� नराम्रो �न सक्छन् र यो तपाईको प्रार��क COVID-19 संक्रमण कित नराम्रो िथयो भ�ेसँग 
नजोिडएको �न सक्छ। 

• वत�मान प्रमाणले यो देखाउँछ िक धेरैजसो मािनसह� समयसँगै िनको �नेछ र िनको �ने दर ���ह�बीच फरक �न्छ।  

• यिद तपाईलाई आफूमा लामो COVID को ल�णह� भएको लागेमा तपाईको िनयिमत डा�र (सामा� िचिक�क वा GP) सँग 
कुरा गनु�होस्। उनीह�ले तपाईलाई िनको �ने बाटोमा यी ल�णह�को �वस्थापनमा म�त गन� सक्छन्।  

लामो COVID के हो? 
लामो COVID केही मािनसह�ले उनीह�को प्रार��क COVID-19 संक्रमणपिछ ह�ौ ँवा मिहनौ ँअनुभव गन� ल�णह�लाई िदइएको 
नाम हो। यसलाई 'ग�ीर Covid-19 प�ातको अवस्था' को �पमा पिन िचिनन्छ। य�िप केही मािनसह�लाई ल�णह� जारी रहने भएता 
पिन, वा�िवक ल�ण ���िप�े फरक �न सक्छ। लामो COVID ल�णह� ती मािनसह�मा �न सक्छ जो आफ्नो COVID-19 
संक्रमणमा किह�ै अ�स्थ िथएनन्।  

लामो COVID का ल�णह� के के  �न्? 
यसका मु� ल�णह� िन� प्रकारका �न्छन्: 

• �ास फेन� गाह्रो �ने 

• खोकी ला�े 

• थकान/थकावट 

• �ान िदने/�ृितका सम�ाह� 

• मूडमा प�रवत�न - िच�ा, िडपे्रशन, तनाव, दोषीपनको भावनाह� 

• ग� वा �ाद हराउने 

• टाउको दु�े 

• िनद्रा नला�े सम�ाह� 

• मुटुको िछटो धड्कने /ढुकढुकी बढ्ने/मुटु िछटो चल्ने/छाती दुखाइ 

• छालामा डाबर आउने 

• मांसपेशी दुखाइ र जोन� दुखाइ 

अ� ल�णह� जानकारीमा आइरहेका छन्। �सैले यो सूचीमा तपाईले अनुभव गनु�भएको प्र�ेक ल�ण समावेश न�न सक्छ। तपाईको 
ल�ण दे�खनुमा लामो COVID बाहेकका अ� कारणह� �न सक्छन्। 

Nepali / नेपाली 



 

लामो COVID ल�ण भएका मा�नसहरुका ला�ग  2 

औपचा�रक 

यिद ममा िनर�र ल�णह� छन् र मलाई लामो COVID भएको छ िक भनेर म िच��त छु 
भने य�ोमा मैले के गनु�पछ� ? 
तपाईको िनयिमत डा�र (सामा� िचिक�क वा जीपी) सँग भेट्ने अपोइ�मे� िलनुहोस् अिन उहाँले तपाईको प्र�ह�को उ�र िदन 
स�ु�न्छ र तपाईलाई एक परी�ण ग�रिदन स�ु�न्छ। यिद आव�क छ भने तपाईको डा�रले पिन तपाईलाई िनर�र सहयोगको लािग 
िसफा�रश गन� स�ेछ।  

के मलाई लामो COVID सध� लािगरहन्छ? 
धेरै मािनसह� पूण��पमा िनको �न्छ, तर यसको अविध फरक फरक �न सक्छ। तपाईको ल�णह�मा �ान िदनुहोस् र यिद तपाईमा 
सुधार भइरहेको छैन भने म�त मा�ुहोस्। तपाईको िनयिमत डा�रले तपाईलाई काममा र अ� गितिविधह�मा फक� ने िनण�यमा म�त गन� 
स�ु�न्छ।  

कोरोनाभाइरस र कसरी सुरि�त रहने भ�े िवषयमा थप जानकारी पाउनको लािग  
DHHS.vic – coronavirus (COVID-19)<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

यिद तपाईलाई एक दोभाषे चािहन्छ भने, कोरोनाभाइरस (COVID-19) हटलाइनलाई  
1800 675 398 मा फोन गनु�होस् र 0 िथच्नुहोस्।  

अ� भाषाह�मा जानकारीको लािग, QR कोड स्�ान गनु�होस् वा भ्रमण गनु�होस्  
DHHS.vic - अनुवािदत संसाधनह� - कोरोनाभाइरस (COVID -19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> 

 

कुनै प्र�ह� भएमा फोन गनु�होस् 

कोरोनाभाइरस हटलाइन 1800 675 398 (२४ घ�ा) 
कृपया तीनवटा शू� (000) आपतकालीन �स्थितको लािग मात्र प्रयोग गनु�होस् 

यो जानकारीलाई अक� ढाँचामा प्रा� गन� 1300 651 160 मा फोन गनु�होस् र यिद आव�क भएमा राि�� य �रले 
सेवा 13 36 77 प्रयोग गनु�होस्, वा Project Management Office Communications <COVID-19PMO-
Communications@dhhs.vic.gov.au>मा ईमेल गनु�होस् । 

िभ�ो�रया सरकार, 1 Treasury Place, Melbourne �ारा अिधकृत तथा �ीकृत 
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