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आवासीय वृद्ध स्ाहार प्रदायकका
लागि सुझावहरू
कोरोनाभाइरस (COVID-19) सम्बन्ी आवासीय वृद्ध स्ाहार प्रदायकका लागि
जानकारी र गिमेन्सिया (मनोभ्रंश अराथात मानससक गवक्षिप्तता) का सार बाँचिरहका
े
माननसलाई सहयोि।
संक्रमण नियन्त्रण उपायका अतिरिक्त डिमेन्सिया भएका व्यक्क्तहरूका लाति वृद्ध हिचाह
े
प्रदायकहरूले
ले
दै । यडद िपाईं
कोिोिाभाइिस (COVID-19) को प्रतिडक्रया स्वरूप िल उल्खिि
काय्यहरू लािू िदछि्
े चचखतिि हुिुहुन्छ भिे तििीहरूको चचडकत्सक (GP) लाई
डिमेन्सिया भएको व्यक्क्तको स्वास्थ्यको बािमा
सीधै सम्पकर्क ििु्यहोस्।
्
े प्राथतमक सुझावहरू िल प्रदाि िरिएको
डिमेन्सियाद्ािा प्रभातवि व्यक्क्तलाई सहयोि पुियाउिे
कही
े
छ ि थप तवस्ृि जािकािी राष्ट्रिय गिमेन्सिया हल्पलाइन
(National Dementia Helpline)
लाई 1800 100 500 मा फोि िििे पाउि सडकन्छ।

सुझाव र रणनीगतहरू
कोरोनाभाइरसको बारमा
े बढको
े चिन्ालाई कम िनुथाहोस्
• उपलब्ध ििाउिे जािकािी एक आधधकारिक स्ोिबाट उपलब्ध भएको सुनिश्चिि ििु्यहोस् (जस्तै
िाष्ट्रमंिल स्वास्थ्य तवभाि (Commonwealth Department of Health)।
• नटभीमा २४-घण्ाको समाचाि चक्र बन्द िििे तमडिया जािकािीको प्रवाहलाई न्ूििम ििु्यहोस्।
• के भइिहको
े छ भन्बाि
ने े सचेि ि चचखतिि बाधसन्दाहरूलाई जािकािी िथा व्याख्ा प्रदाि ििु्यहोस्।
• मास्क ि व्यक्क्तिि सुिक्ात्मक उपकिणहरूको प्रयोिको बािमा
े आश्ासि प्रदाि ििु्यहोस्।
• हालको अवस्ालाई सिल िरिकामा वण्यि िि्य स्मिणलाई सहायिा ििने दृश्य संके िको प्रयोि
ििु्यहोस्।
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हामीलाई अनलाइन खोज्नुहोस्: dementia.org.au

भाषा सहायताको लागि फोन
गर्नुहोस्: 131 450
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• त्यहाँ बस्ने बाधसन्दाहरूसँि उिीहरूलाई कस्ो छ ि यडद उिीहरूसँि किै
ु प्रश्नहरू भए सोध्ने अवसि
डदिको लाति नियतमि समय बबिाएको निश्चिि ििु्यहोस्।
• बाधसन्दालाई ि उिीहरूको चचतिा सुन्का लाति समय डदिुहोस्।
• बाधसन्दाले कस्ो महसुस िदछ
दै पुबटि ििु्यहोस्।
• आश्ासि प्रदाि ििु्यहोस्।
• बाधसन्दाको अिाडि COVID-19 को प्रभावबािे कम्यचािीहरूबीच छलफल, अिुमाि वा िायलाई कम
ििु्यहोस्।
• ‘निषेधाज्ञा’, ‘महामारी’ वा ‘संकट’ जस्ता नकारात्मक भाषाको प्रयोग त्याग्नुहोस्।
पररवार र हरिाहकताथा
े
हरूसँिको ननरन्र सलग्नताको
ं
समरन
्थ िनुथाहोस्
• कोिोिाभाइिस (COVID-19) को सम्बन्धमा संक्रमण नियन्त्रण उपायहरू के हुि् ि थप जािकािीका
ु तवतभन् सञ्ािमाध्यमहरू माफि
र्फत परिवािहरूलाई जािकािी डदिुहोस्।
लाति कहाँ जािे भन्ने किा
• यडद कोही आितिुक अस्वस् छ भिे सेवामा आउि निरूत्साडहि ििु्यहोस्।
• आितिुकहरूलाई सम्भव भएसम्म १.५ तमटिको सामाचजक दिी
ू िाख्न प्रोत्साडहि ििु्यहोस् ि उिीहरूसँि
र्द भन्ने छलफल ििु्यहोस्।
अग्ीमरूपमा कसिी भ्रमणहरू िरििु पदछ
• सख्त सिसफाइको कायतवधध
पालिा िि्य आितिुकहरूलाई प्रोत्साहि डदिुहोस्।
्य
दि ठाउमा
• िोि सिने जोखिम कम िि्यका लाति बाधसन्दाको कोठा, बाडहि वा कन्द्रको
िास निडदटि
े
ँ भेट् ि
प्रयास ििु्यहोस् ि ि डक सामुदाबयक स्लमा।
• बाधसन्दाहरू ि उिीहरूको परिवािसँि िुल्ा किाकािी
कायम िाख्नुहोस् ि बाधसन्दाको स्वास्थ्यका
ु
बािमा
प्रदाि ििु्यहोस्।
े परिवािलाई नियतमि अपिटहरू
े
• िपाईसँि भएको संक्रमण नियन्त्रण उपायहरूको बािमा
े परिवािलाई आश्ासि प्रदाि ििु्यहोस्।
• संचािका अन् साधिहरू बन्दोबस् ििने प्रयास ििु्यहोस् - आईप्ाि, तभडियो कल एपहरू, फोि
कलहरू, वा सामाचजक तमडिया सन्देश, अिुकू ल भएमा। स्काइप वा फसटाइममा
परिवािसँि भेटघाट
े
ििु्यहोस्।
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• समझदािी अपिाउिुहोस् ि परिवाि ि बाधसन्दाहरूको चासोलाई सुन्नुहोस्।
• बाधसन्दाहरू ि उिीहरूको परिवािको प्रश्न ि सिोकािका लाति समयमै जवाफ डदिे प्रयास ििु्यहोस्।
• प्रश्न वा चासोहरूको उत्ति डदि असक्म भएमा त्यसलाई आफ्ा सुपिभाइजिलाई अविि
ििाउिुहोस्।
• यो सबैको लाति ििावपूण्य समय हो भििे बुझ्नुहोस्।
शारीररक स्ास्थ्य कायम राख्होस्
नु
• संक्रमण नियन्त्रण कायतवधधको
पालिा भएको निश्चिि िि्य कम्यचािीले डिमेन्सिया भएका
्य
व्यक्क्तहरूलाई थप सहायिा उपलब्ध ििाउि आवश्यक पि्य सकछ।
• डिमेन्सिया भएका व्यक्क्तहरूलाई सही हािको सिसफाइ िि्य लिाउि थप सहयोि आवश्यक पि्य
सकछ। यसमा निम्नललखिि पाँच सुझावहरू तवशेषरूपमा सम्बन्न्धि छि्:
° डिमेन्सिया भएका मानिसहरूलाई कम्ीमा २० सेके न्डको लाति साबुिले आफ्ा हाि धुवाउिका
र्दे
ँ िाख्ने तवचाि ििु्यहोस्।
लाति डिमेन्सियामैत्ी निदशात्मक
संके िहरू बाथरूम ि अन् ठाउमा
े
होस्। उिीहरूलाई डक उिीहरूले कन्म्मा पनि २०
° िाम्ोसँि हाि धोएको एक प्रदश्यि िििे दिाउिु
सेके न्ड हाि धुि प्रोत्साहि िि्य एउटा िीि िाउिुहोस् ।
° यडद डिमेन्सिया भएका मानिसले आफ्ो हाि धुि बेधसिमा जाि सक्िदैन भिे, हािे सेनिटाइजि वा
टे
एश्टि-ब्ाक्रियल
हाि पुछिे कािज (वाइपहरू) तवकल्पको रूप प्रयोि िि्य सकछि्। यडद हाि
ै भिे मात् हािे सेनिटाइजि प्रभावकािी हुन्छ।
े
दखििे
ििी फोहोि छिि्
ु
यु िोक्न वा हाच्छ्यु िि्य प्रोत्साडहि ििु्यहोस् ि
वा नटस्मा
° उिीहरूलाई हािको सट्ामा कडहिोमा
यु त्यसपधछ फोहोि फाल्ने बबिमा फालेको सुनिश्चिि ििु्यहोस्।
नटस्हरू
े थप सल्ाहहरू यहाँ पाउि सडकन्छछः www1.health.gov.au/
° हाि धुिे बािमा
internet/main/publishing.nsf/content/how-to-wash-and-dryhands
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उपयुक्त सामाजजक सम्बन् र सलग्नतालाई
ं
प्रबद्धन
र्द्ध िनुथाहोस्
• सहायिा सञ्ालहरू मजबूि बिाउिका लाति बाधसन्दाहरू वा बाधसन्दा िथा कम्यचािीका बीच एक
तमत् प्रणाली बिाउि तवचाि ििु्यहोस्।
• जहाँ सम्भव छ त्यहाँ सामाचजक दिी
र्फत सामाचजक सहायिा कायम
ू पालिा िििे सािो समूहहरू माफि
ू ठाउँ वा बाडहिी बैठकहरूमा)।
नु
िाख्न िोज्होस्
(उदाहिणका लाति ठला
• अरूहरू पनि सामेल हुि सक्नेििी संिीि ि िायिलाई प्रोत्साडहि ििु्यहोस्।
ं
न्तर्क्रि
• अतिडक्रयात्मक
िेल िल्को
लाति ‘ओभिहिे स्पिकिहरू’ प्रयोि ििु्यहोस् (बबिोले
काम िि्य
े
सक्छ)।
ँ ् ि व्यायाम िि्य प्रोत्साहि डदिुहोस्, तवशेषििी जहाँ यो बाधसन्दाको
• नियतमि रूपमा बाडहि डहिि
सामान् िाललकाको एक अंश हो।
् वा बाधसन्दाहरूलाई
• परिवाि ि साथीहरूलाई परिवािबाट चचठीसडहिको हिचाह
प्ाकजहरू
छोिि
े
े
पठाउिका लाति स्ािीय तवद्ालयका बच्ाहरूलाई चचठी लेख्न वा चचत्हरू चचत्ण िि्य प्रोत्साडहि
ििु्यहोस्।
• सो व्यक्क्तलाई कही
वा उिीहरूको कोठाको
े हल्ा व्यायाम िि्य प्रोत्साहि डदिुहोस्, या ि कससीमा
ु
वरिपरि।
हुँ ििु्यहोस्।
• वृद्ध व्यक्क्तहरूको लाति अिलाइि व्यायाम वा संिीि काय्यक्रममाधथ पहुच
• प्रतवधधको प्रयोि ििु्यहोस्, जस्तै अिलाइि िेलहरू ि सामाचजक संलग्िामा पहुच
हुँ िि्य आईप्ािहरू।
यस्का लाति ‘A better visit’ एप (dementialearning.org.au/technology/
a-better-visit-app/), एक भचु्यअल चचडियािािा (zoo.org.au/animalhouse) वा भचु्यअल संग्हालय (artsandculture.google.com/) उपयोि िि्य
सडकन्छ।
• अन्य गतिविधिहरू उपलब्ध गराउनुस्- जस्तै रंग भर्ने, पत्रिका, पट्याउने, मोजाको जोडा मिलाउने,
चलचित्रहरू, पुस्तकको कुरा गर्ने।
दखिन
े
रालेको आिरणको पनहिान र सम्बोधन िनुथाहोस्
• बाधसन्दाहरूसँि संलग् हुि बढी समय बबिाउि िि्यका लाति कम्यचािीहरूको संख्ा बढाउिुहोस्।
े
ै
हितवचाि
प्रदाि िदा्य एकपटकमा एक जिा ििी िपाईको बाधसन्दाहरूलाई दनिक
ितितवधधहरूमा भाि
ललि प्रोत्साहि डदिुहोस्।
े
• सकसम्म
नियतमि िाललका कायम िाख्नुहोस्।
• तविक्क्तबाट जोतिि ि डदिको समयमा सुत्ने घटाउिका लाति निवासीहरूलाई सडक्रय िाख्नुहोस्।
• प्राकतिक
प्रकाशमा अधधकिम पहुच
ृ
हुँ बढाउिुस्।
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ं ् बाधसन्दाहरूका लाति, नियतमि पैदल यात्ा ि
े
• सामान् डदिचया्यमा स्विन्त्र रूपमा कन्द्रको
विपि डहििे
हुँ प्रदाि ििु्यहोस्।
बाडहि निस्किका लाति पहुच
र्तित व्यवहािको प्रत्युत्ति डदि िोज्होस्
ु व्यवहािहरू दखिएमा
े
नु ।
• किै
समयमै परिवतिि
् व्यवहािको प्रत्युत्ति डदि िि-औषधीय
र्तित वा बढदो
• परिवतिि
िरिकाहरू प्रयोि ििु्यहोस्।
ै
• निवासीहरूलाई प्रतिबन्न्धि पहुचको
स्मिण डदलाउि दृश्य संके िहरू प्रयोि ििु्यहोस्
हुँ
• प्रतिबन्धात्मक अभ्ासहरूको प्रयोिबाट टाढा िहिुहोस्।
र्तित व्यवहाि दिाउदा
• परिवतिि
अिुक्रतमि समस्ा-समाधाि ििने िरिका प्रयोि ििु्यहोस् (जस्तै
े
CAUSEd - त्यसका थप जािकािी पाउि dementialearning.org.au हिुे ्यहोस् ि
‘behaviours’ को िोज्होस्
नु )।
• वा डिमेन्सिया व्यवहाि व्यवस्ापि पिामश्य सेवा (DBMAS) लाई 1800 699 799 मा सम्पकर्क
ििु्यहोस्।

थप सल्ाहका लाति सम्पकर्क ििु्यहोस् हाम्ो राष्ट्रिय गिमेन्सिया हल्पलाइनमा
े
फोि
ििु्यहोस्: 1800 100 500
डिमेन्सिया धसकाइ कन्द्र
े (Centre for Dementia Learning) मा वृद्धवृद्धा
े
ले
हिचाह
प्रदायकहरूलाई माधथ उल्खिि
धेिै मामलाहरूलाई सम्बोधि िि्य मद्दि
्
पुियाउिे
श्शक्ा काय्यक्रमहरूको तवस्ृि शृंिला उपलब्ध छ। थप तवविणहरूको
ष्ट्रे
लाति 1300 DEMENTIA मा सम्पकर्क ििु्यहोस्। िपाईंले डिमेन्सिया अष्ट्रललया
पुस्कालयमा उपलब्ध शोिहरूको तवस्ृि शृंिला
े पाि्य सक्नुहुिेछ।
dementia.org.au/library मा फला
माधथको जािकािी Alzheimer’s Disease Chinese (ADC) द्ािा प्रदाि िरिएको ि Alzheimer’s Disease
International द्ािा बाँडिएको जािकािीमा आधारिि हो। िपाई यसको पूण्य प्रस्ति
तु यहाँ पाउि सक्नुहुन्छ:
www.alz.co.uk/news/covid-19-sharing-experience-and-advice-from-adismember-association-in-china
ै
ै यो जािकािी कवल
े
े अवस्ाको
कोिोिाभाइिस अवस्ा द्ि
िाइिको रूपमा प्रदाि िरिएको छ ि हिक
रुत रूपमा फललदछ।
लाति उपयुक्त िहुि सकछ। कोिोिाभाइिसबािे अद्ावधधक जािकािीको लाति www.health.gov.au/news/
health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert हिुे ्यहोस्।
Alzheimer’s Disease International ि Alzheimer’s Chinese लाई यस मद्दि पत् बिाउि उहाँहरूले
ष्ट्रे
डदिुभएको सल्ाहका लाति डिमेन्सिया अष्ट्रललयाले
मिि िि्य चाहन्छ।
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