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COVID-19 को समयमा वद्ध
ृ हेरचाह गहृ मा भेटघाटको
लागग जान औधोगगक कोड
*२० नोभेम्बर २०२० मा पररमागजित गररएको*
अष्ट्रेनलयाई स्वास््य सरं क्षण प्रमुि सनमनत, स्वास््य नवभाग, उपभोक्ताहरू र वृद्ध हेरचाह गर्ने नशिर नर्नकायहरूले चनलरहेको COVID-19 महामारीको समयमा
भ्रमणको बारेमा सूनचत नर्नणनय नलर्ने वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूलाई समिनर्न गर्नन उद्योग कोडहरूमा पुर्न: संशोधर्न गरेका छर्न्।
वृद्ध हेरनवचार क्षेत्रहरु 'COVID-19 सामान्य' चरणमा सदै गदान, वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले उपलब्धता र पहुँच बिाउुँद,ै र उर्नीहरूको सुनवधाहरूमा प्रकोपको जोनिम
प्रबन्धर्न गर्नन अवलोकर्न दृनिकोण अपर्नाउर्नु पछन जुर्न बिी िुला छ।
मुख्य बुदाहरु:
•
•
•
•
•

बानसन्दाहरुलाई सघर्न समार्नुपानतक सुरक्षा प्रदार्न गर्नन आवासीय वृद्ध हरेचाह सुनवधाहरूको भ्रमणका लानग मागननर्नदेशर्नहरूलाई पररमाजनर्न गररएको छ।
संशोनधत नदशानर्नदेशहरूमा आवासीय वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले COVID-19 लाई कसरी प्रनतनिया नदर्न सक्छर्न् भर्नेर अब एक तहगत दृनिकोण
समावेश गररएको छ।
र्नयाुँ 'टाईडन एस्के लेसर्न(Tiered Escalation)' मोडेलले आवासीय वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूलाई उर्नीहरूको प्रनतनिया COCID-19 अवस्िाको
आधारमा वृनद्ध गर्नन वा घटाउर्न अर्नुमती नदन्छ।
कम प्रसारणहरू त्यहाुँ कम्युनर्नटर रान्सनमशर्न (टायर १) र्नभएको आगन्तुकहरूमा रानिर्नेछ, र यनद सुनवधा पररभानषत हटस्पट (टायर २) नभत्र अवनस्ित छ
वा समुदायमा COVID-19 को प्रकोप छ भर्ने (टायर ३) बिाईर्नेछ ।
'टाईडन एस्के लेसर्न(Tiered Escalation)' मोडल वृद्ध हेरचाह बानसन्दाहरूलाई भ्रमणको स्तर नर्नधानरण गर्नन र लगातार COVID-19 को जोनिममा रहेका
बानसन्दाहरूलाई बचाउर्न आवश्यक अनतररक्त प्रनतबन्धहरूको नर्नधानरण गर्नन प्रयोग गररर्नु पछन ।

उद्देश्य
कोडको उद्देश्य एक वृद्ध हेरचाह बासिन्दालाई COVID-19 महामारीको समयमा आगन्तुकहरू प्राप्त गर्ने अवसर प्रदार्न गर्नन सुनर्ननित गर्नन एक सहमती युक्त उद्योग दृनिकोण प्रदार्न
गर्नुन हो, जबकी आवासीय हेरचाह गृहमा रोगको पररचयको जोनिम, वा फै लावट कम गदनछ।

COVID पनु उिथ्थान तह र COVID साधारणमा जााँदै
जब हामी COVID-19 ररकभरी चरणबाट COVID-19 सामान्यमा जान्छौं, COVID-19 को नर्नरन्तर जोनिम एक वृद्ध हेरचाह सुनवधामा प्रवेश गर्ने जोनिम रहन्छ जुर्न सबै
बानसन्दाहरूको शारीररक र भावर्नात्मक सुस्वास््य सुनर्ननित गदै व्यवनस्ित गर्नन आवश्यक छ। सहयोग गर्ननको लानग, एएचपीपीसी(AHPPC) को COVID-19 एस्के लेशन
टायर र बृद्ध हेरचाह प्रदायक जवाफ(COVID-19 Escalation Tiers and Aged Care Provider Responses) र भ्रमण सदशासनदेशहरूमा िश
ं ोसित एएचपीपीिी िल्लाह
िमुदाय(Revised AHPPC Advice on Visitation Guidelines) प्रसारण दरको आधारमा भ्रमण गर्नन उपयुक्त पररवतनर्नको बारेमा सूनचत नर्नणनय नलर्न मद्दतको लानग प्रयोग
गररर्नु पदनछ।
AHPPC को सल्लाहले प्रदायकहरूलाई उर्नीहरूको स्िार्नीय COVID-19 अवस्िाको लानग उपयुक्त प्रनतबनन्धत कम से कम प्रनतबन्धर्न प्रनतनिया लागू गर्ने समिनर्न गदनछ र
वृद्ध हेरचाह गृह नस्िनर्नङ् ग प्रनियाको महत्त्वको पुनि गदनछ। एक वृद्ध हेरचाह गृह आवश्यकता भन्दा बनि अब एक उच्च एस्के लेशन सटयर (Escalation Tier) मा रहर्नु हुँदर्नै ।
वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरू स्िार्नीय वा राज्य / क्षेत्र जर्नस्वास््य सल्लाह / नदशाहरूमा आधाररत राज्य वा क्षेत्र नभत्र उमरेका हेरचाह प्रनतनिया के न्रबाट, वा स्िार्नीय स्तरमा
नतर्नीहरूको जोनिम मूल्याङ् कर्नको आधारमा चरणबद्ध र चरणबद्ध गर्नन तयार हर्नुपदनछ। फे रर सावनजनर्नक स्वास््य सल्लाह बमोनजम तल्लो एस्के लेशन सटयर(Escalation
Tier)मा अदलबदल सके सम्म चाुँडो हर्नुपदनछ।
एस्के लेशन सटयर(Escalation Tier)को आधारमा भ्रमणको सीमा स्तर सावनजनर्नक स्वास््य इकाई सल्लाह, राज्य / क्षेत्र नदशा, वा सरकारी सल्लाह वा नर्नदेशर्न पिंदै गदान
बि्दो जोनिमको बुिेसकालमा हेरचाह प्रदायकको ज्ञार्नमा आधाररत हर्नुपदनछ। यसमा समावेश गररएको भ्रमण प्रनतबन्धको प्रकार र आवासीयले आवासीय वृद्ध हेरचाह
सुनवधाको बाह्य स्िार्नहरूमा उपनस्िती समावेश गदनछ।
वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले, उच्च एस्के लेशर्न टायरहरूको अवनधमा, RACF मा बस्र्ने पोषण, शारीररक, भावर्नात्मक र मर्नोवैज्ञानर्नक कल्याणको रिरिाव सुनर्ननित गर्नन र
त्यहाुँका बानसन्दाहरूलाई उर्नीहरूको मार्नव अनधकारका साि व्यनक्तगत कल्याणका लानग सहयोग पुर्याउर्ने कायनहरूमा सन्तुलर्न राख्र्ने कायनहरू गर्नुनपदनछ।
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रुत नसफाररस चरणहरु(Escalation Tiers) (चरण १, चरण २, छरण २)
कोडले एस्के लेशर्न टायसनलाई AHPPC ले अनभव्यक्त गरेको र सल
ं ग्र्न ए, तानलका १ मा उद्घतृ गररएकोलाई व्यक्त गरेकोछ। तीर्न तहको एस्के लेटे गररएको टायरले एक
रूपरेिालाई प्रस्तुत गदनछ जहाुँ चरण १ (सब भन्दा न्यूर्न चरण) ले प्रसारण र्नभएको वा कु र्नै स्िार्नीय रूपमा अनधग्रहणको र्नभएको प्रनतनर्ननधत्व गदनछ, र चरण ३ (सबैभन्दा उच्च)
ले COVID-19 स्िार्नीय समुदायमा प्रसारणभएको प्रनतनर्ननधत्व गदनछ। प्रत्येक चरणले यसको नर्नम्र्न नसहं ावलोकर्न प्रदार्न गदनछ:
• अवस्िा वा पररदृश्य जुर्न प्रत्येक चरणको नबरूद्ध सामान्यतया देनिन्छ;
• प्रत्येक चरणको नबरूद्ध सावनजनर्नक स्वास््य उद्देश्यलाई बिावा नदर्ने;
• COVID-19 प्रकोपको नस्िनतमा प्रनतनियाको लानग ध्यार्नाकषनण गररर्नु पर्ने कायन जुर्न आवासीय वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले एस्के लेनटंग, वा नड-एस्के लेनटंग गर्नुन
पदनछ।

गनवासीहरू द्वारा भ्रमण र बाह्य भ्रमणहरूको लागग बढाइएको कायिहरू
संलग्र्न ए मा र्नक्कल गररएको AHPPC सल्लाहको तानलका २ ले आवासीय बुिेसकाल हेरचाह प्रदायकहरूले एक्सीलेनटंग, वा डी-एस्के लेनटगं , COVID-19 प्रकोपको
नस्िनतमा प्रनतनिया नलर्नु पर्ने कायनहरूको नवस्तृत सूची प्रदार्न गदनछ।
नर्नम्र्न कु राहरु याद गर्नुन महत्त्वपूणन छ:
• प्रािनमक ध्यार्नको रुपमा प्रनतरोधात्मक कायन हर्नुपदनछ;
• चरण १ मा आवश्यक पर्ने कु र्नै पनर्न कायन, स्वचानलत रूपमा चरण २ र चरण ३ मा आवश्यक हन्छ;
• बृद्ध हेरचाह गुणस्तर मापदण्डहरूको अर्नुरूप र सबै भन्दा राम्रो अभ्यासको रूपमा, आवासीय वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले तानलका २ (संलग्र्न ए मा) मा उर्नीहरूको
वतनमार्न अभ्यास यो सल्लाह अर्नुरूप छ वा छै र्न भर्नेर नर्नधानरण गर्नन मद्दत गर्नन सल्लाहको समीक्षा गर्नुनपदनछ।

AHHPC सल्लाह र COVID-19 को बित आवासीय वृद्धाश्रमहरू हेर्ने उद्योग कोड(Industry Code for Visiting Residential Aged Care Homes during
COVID-19)को सािमा एस्के लेसर्न चरणहरू कसरी लागू गर्ने भर्नेर उदाहरण नदर्न मद्दत गर्नन तल उदाहरणहरू नदईएको छर्न्।

उदारहण १: सामुदागयक प्रसारण नभएको
कु र्नै समुदाय प्रसारण र्नभएको ठाउुँमा, प्रदायकहरूले उर्नीहरूको घरमा COVID-19 लाई रोक्र्नको लानग चरण १ को आवश्यकताहरू अर्नुसरण गर्नुपन दनछ र सम्भानवत प्रकोपको
घटर्नाको लानग तयारी गर्नुनपदनछ।
नस्िनर्नंग प्रनियाहरू कायम राख्दै गदान COVID हर्नु अगाडीका भ्रमण प्रनिया र भ्रमण समयहरु प्रबन्धहरू कायमर्नै गर्नुन पदनछ। राज्य / क्षेत्र चरण १ मा कु र्नै सामुदानयक प्रसारण
र्नभएको पररदृश्यमा भ्रमणको लानग दृनिकोण अपर्नाउर्नु पछन ।

उदारहण २: स्थागनय र गनयन्त्रणमा गलएको सक्र
ं मण
एउटा स्िार्नीयकृ त प्रकोपको घटर्नाको समयमा, प्रदायकहरुले आफ्र्नो अवस्िाको लागी सबै भन्दा उपयुक्त चरण लागू गर्नुन पछन र त्यसपछी आवश्यक भन्दा बिी कु र्नै पनर्न उच्च
चरणमा रहर्नु हुँदर्नै । प्रदायकहरूले सम्पकन पत्तालगाउर्नको लानग पयानप्त समय छोड् र्ने िममा कमनचारीहरुलाई नर्नयनमत रूपमा जाुँच गर्नुनपदनछ।
उदाहरण को लागी, सेपटनर्नमा एउटा प्रकोप देिा पर्ननको कारण एउटा व्यनक्त संिमनणत ईलाका बाट गरेको यात्राको पररणाम भएको नियो। प्रदायकहरूले तुरुन्तै चरण १ देनि
चरण ३ सम्मका प्रनियाहरू बृनद्ध गरे। नस्िनतलाई चरण २ सम्म पुर्याउर्न अनघ स्िार्नीय प्रसारणहरू ४८ घण्टासम्म पयनवेक्षण गररयो।

उदारहण ३: लघु स्थागनय संक्रमणहरु, लामो समय सम्म भएको सामुदागयक प्रसारण
उदाहरणका लानग जहाुँ के ही इलाकामा प्रकोप हन्छ र अरूमा हुँदर्नै ।
उदाहरणको लागी, ग्रेटर पनिमी नसडर्नी मा के नह उपर्नगरहरु मा स्िार्नीयकृ त प्रकोप को अर्नुभव जारी छ, जबनक अरु संग कु र्नै समुदायमा प्रसारण भएको निएर्न। भाइरस फै लाउर्ने
जोनिम बिाउर्न यो एउटा धेरै सम्भावर्ना र व्यनक्तहरुको उपर्नगरहरु बीच सार्नन को अनतररक्त जोनिम हर्न सक्छ।
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यस प्रकारको अवस्िामा, प्रदायकहरू सतकन हर्नुपदनछ र नतर्नीहरूको छे उछाउका र वरपरका क्षेत्रहरूमा प्रसारण दरको अर्नुसार, आवश्यक रूपमा चरणहरूको बीचमा तलमािी
गररर्नु पदनछ। नतर्नीहरूले ती स्िार्नहरूमा उर्नीहरूका कमनचारीहरू कहाुँ छर्न् र उक्त ईलाकाहरुको प्रसारण दरहरूको ख्याल गर्नुन पदनछ। प्रकोपको के न्रनबन्दु र्ननजकका सुनवधाहरू
चरण ३ हर्नसक्दछ, सीमावती इलाका चरण २ मा र अको उपर्नगरहरू चरण १ हर्न सक्दछ।
महत्त्वपूणन रूपमा, प्रदायकहरूले कम से कम प्रनतबन्धात्मक दृनिकोण र उर्नीहरूको स्िार्नका लानग उनचत न्यूर्नतम चरण लागू गरररहेको हर्नुपछन ।

उदारहण ४: महत्वपूणि सामुदागयक प्रसारण
अत्यानधक समुदाय प्रसारणको अर्नुभव भैरहेको ईलाका चरण ३ हर्नेछ। यस समयमा उर्नीहरूले नवशेष गरी नसद्धान्त ७ लाई त्यहाुँका बानसन्दाहरूको सम्बन्धमा COVID-19 को
अवनधमा आवासीय वृद्धाश्रमहरूको लानग भ्रमण गर्ने उद्योग संनहता(Industry Code for Visiting Residential Aged Care Homes during COVID-19)को अर्नुरूप
आगन्तुक प्रनतबन्धहरूको लानग नवचार गर्नुन र अनतररक्त सामानजक समिनर्न नलर्नु महत्वपूणन हन्छ। राज्य वा क्षेत्र नर्नदेनशकर्न अर्नुरूप व्यवहाररक रूपमा चाुँडो भन्दा चाुँडो चरणहरु
घटाउर्नु पदनछ।

उदारहण ५: राज्य वा क्षेर आपतकागलन वा स्वास्थ्य गनदेशन
सुनवधाहरूले जहाुँ राज्य वा क्षेत्र स्वास््य नर्नदेशकले कु र्नै पयनटकलाई भ्रमणको पहुँच प्रनतबन्ध गर्नन आवश्यकता पदनछ (नसद्धान्त ७ मा उल्लेि गररए जस्तो) यो अन्यिा नर्नदेशर्न
र्नभएसम्म एस्के लेशर्न चरण ३ को रूपमा नलर्नुपदनछ। एकपटक हटाउर्ने नर्नदेशर्न गररएपछी भ्रमण उपयुक्त रुपमा तल्लो चरणमा फकानउर्नु पदनछ। चरणहरुको स्तर घटाउर्ने काम राज्य
वा क्षेत्रको नर्नदेनशकाको अर्नुरूप व्यवहाररक चाुँडो भन्दा चाुँडो हर्नुपदनछ।

गसद्धान्त्तहरु
१- सबै तीर्न एस्के लेशर्न चरणहरुमा, प्रदायकहरूले वृद्ध हेरचाह अनधकारको बडापत्र र राज्य वा क्षेत्र आपतकानलर्न र स्वास््य नर्नदेशहरूको अर्नुरूप बानसन्दा र आगन्तुकहरू
बीचको भेटघाट सुनवधाको लानग जारी राख्र्नेछर्न्। आगन्तुकहरूले एक नर्नवासीको पररवार, छर्नौटको पररवार र सािीहरू समावेश गदनछर्न्। सबै स्वयंसवे ा प्रकारहरू चरण १
र चरण २ को बितमा मात्र नलर्नुपदनछ। के ही सुनवधाहरूले चरण ३ मा सामान्य स्वयसं वे कहरूलाई अर्नुमनत र्ननदर्ने नर्नणनय गर्नन सक्दछ। यद्यनप यो महत्त्वपूणन छ नक
नर्नवासीहरूले चरण २ र चरण ३ को समयमा सामुदानयक आगन्तुक योजर्नामा पहुँच कायम राख्र्नुपदनछ। तसिन, कोड CVS लाई एक प्रकारको आगन्तुक कायनकतानको
रूपमा नचन्र्न अद्यावनधक गररएको छ जुर्न सबै टायरहरूमा अर्नुमनत हर्नुपदनछ।
२- एस्के लेशर्न चरण २ वा चरण ३ प्रनतनिया आवश्यक पर्ने अवनधको अवनधमा भ्रमणहरू नवनभन्र्न तररकामा देिा पर्नन सक्छ (जस्तै नर्नवासीको कोठामा, बानहर चौरमा वा
तोनकएको भेट्र्ने ठाउुँमा) र नर्नवासीलाई सम्पकन का लानग िप तररकाहरू द्वारा पूरा गररर्न सक्छ। र उर्नीहरूका आगन्तुकहरू (जस्तै टेक्र्नोलोजीको प्रयोग, झ्यालबाट वा
बालकर्नीहरू सम्पकन )। जहाुँ सम्पकन गर्ने िप तररकाहरू (जस्तै झ्यालबाट सम्पकन ) नर्नवासीका लानग प्रभावकारी हुँदैर्न (उदाहरणका लानग मानर्नस नडमेनन्शया वा संवेदक
पररनस्ितीमा बाुँनचरहेका व्यनक्त) गृहले वैकनल्पक दृनिकोण प्रदार्न गदनछ। भ्रमणको दायरा र उपलब्ध गराउर्नको लानग िप तरीकाहरू नर्नवासीहरू उर्नीहरूको आगन्तुकहरू
र गृहका कमनचारीहरू बीच सम्झौता गररन्छ।
३- एस्के लेसर्न चरण २ वा चरण ३ को अवनधको बृनद्ध उमेरका हेरचाह गृहहरूले शारीररक दूरी र सरसफाइ आवश्यकताहरू पूरा गर्नन सुनवधाको लानग व्यनक्तको सम्पूणन सख्ं या
सीनमत गर्नन आवश्यक पदनछ। यनद त्यहाुँ आसपासका उपर्नगरहरूमा COVID-19 को संनदग्ध वा वास्तनवक स्िार्नीय क्लस्टर वा एक घर नभत्र COVID-19 को शंकास्पद
/ ज्ञात के स छ भर्ने, गृहलाई अस्िायी रूपमा आगन्तुकहरूमानिको प्रनतबन्ध बिाउर्न आवश्यक पर्नन सक्छ, यसमा आगन्तुकहरूको समग्र संख्यामा सीनमतता लागु हर्न
सक्छ, यसमा छोटो भ्रमणहरूमा फनकन दै, के वल सम्पकन को लानग िप तररकाहरू मात्र प्रदार्न गदनछ वा जहाुँ अस्िायी रूपमा आगन्तुकहरूलाई पूणन रूपमा समावेश गदनछ।
यस्ता उपायहरू आवासीय हेरचाह गृहमा COVID-19 को जोनिम कम गर्नन आवश्यक पदनछ। त्यस्ता अवस्िाहरूमा सुनवधाले कोडको नसद्धान्त ७ द्वारा िाके का
पररनस्िनतहरूको लानग भ्रमण गर्नन रुचाउुँदछ।
४- जबसम्म आगन्तुकलाई राज्य / क्षेत्र नर्नदेशर्न अन्तगनत नर्नषेध गररएको हन्छ सबै एस्के लेशर्न चरणहरूको बित, नर्नवासीहरूको इच्छा र प्रािनमकताहरू उर्नीहरूको भ्रमण
गर्ने सम्बन्धमा सबै नर्नणनय नलर्ने के न्रर्नै हर्नेछर्न्। र उर्नीहरूको छर्नौटहरूको िोजी र सम्मार्न गररर्नेछ, त्यहाुँका बानसन्दाहरू र उर्नीहरूका आगन्तुकहरू बीच भ्रमण भ्रमणको
लानग तोनकएको क्षेत्रहरूको प्रयोग र सामानजक दूरीका अभ्यासहरूको प्रयोग सम्बन्धी प्रावधार्न सनहत संिमण रोकिाम र नर्नयन्त्रण नदशानर्नदेशहरूको अर्नुरूप हर्ने िममा
हर्नुपदनछ।
५- तीर्न वटा एस्के लेशर्न चरणहरुमा नवद्यमार्न कार्नूर्न र नर्नयमहरू COVID-19 को बित जारी रहन्छ जुर्न वृद्ध हेरचाह ऐर्न(Aged Care Act) र यससुँग सम्बनन्धत
नसद्धान्तहरू(Principles), बुिेसकाल हेरचाह गुणस्तर मापदण्ड, क्यारसन पनहचार्न ऐर्न २०१०(Aged Care Quality Standards, the Carers Recognition Act
2010) र बडापत्र सेवा अनधकार चाटनर(Charter of Aged Care Rights) समावेश छर्न्। प्रदायकहरूले हेरचाहको लानग व्यनक्त के नन्रत दृनिकोणहरू सुनर्ननित गर्नन जारी
राख्दछर्न् जुर्न रोकावटको प्रयोगको लानग दृनिकोणहरू गुणस्तर हेरचाह नसद्धान्तहरू(Quality Care Principles.) अर्नुसार प्रयोग हन्छर्न्। कोडले वृद्ध हेरचाह गर्ने
घरहरूले राज्य वा क्षेत्र आपतकानलर्न र स्वास््य नर्नदेशहरूको आवश्यकताहरूको पालर्ना गर्नुनपदनछ जुर्न कोड भन्दा अगानड हर्नेछ। जबसम्म उर्नीहरूले उर्नीहरूको उपचार
गर्ने नचनकत्सकबाट नचनकत्सकबाट छु ट (medical exemption) पाउर्ने प्रमाणहरू प्रदार्न गदैर्नर्न् नय नर्नदेनशकाहरू नभत्र समावेश कार्नुर्नी आवश्यकता अर्नुसार सबै
आगन्तुकहरूले २०२० रुघा िोकी लानग िोपको प्रमाण प्रदार्न गर्नुपन दनछ ।
INDUSTRY CODE FOR VISITING RESIDENTIAL AGED CARE HOMES DURING COVID-19

(4)
६- सबै तीर्नवटै एस्के लेशर्न चरणहरुमा कु र्नै पनर्न आगन्तुकले वृद्धा हेरचाहको गृहमा उपनस्ित हर्नु हुँदैर्न, यनद नतर्नीहरू अस्वस्ि छर्न् भर्ने तापिम ३७.५ नडग्री सेनल्सयस1 भन्दा
बिी छ, ज्वरोको इनतहास (जस्तै नचसो, रातमा पसीर्ना), िोकी, घाुँटी दुिेको, र्नाक रसाएको, सास फे र्नन वा कु र्नै नचसो / रुघा, श्वासप्रश्वास वा COVID-19 सम्बनन्धत
लक्षणहरू प्रदशनर्न गदै (COVID-19 लक्षणहरूको लानग यहाुँ हेर्नुनहोस्) वा यनद उर्नीहरूले हालसालै एउटा नर्ननदनि संिमनणत शहर / उपर्नगरबाट यात्रा गरेका छर्न् (राज्य
वा क्षेत्र स्वास््य अनधकारीहरूले नर्नधानरण गरे अर्नुसार)। आगन्तुकहरूले गृहको सि
ं मण रोकिाम र नर्नयन्त्रण उपायहरूको पालर्ना गर्नै पदनछ। कम से कम, प्रवेश
आवश्यकताहरू COVID-19 जोनिम कारकहरूको बारेमा स्िीनर्नंग प्रश्नहरूमा इमान्दारीपूवनक जवाफ नदर्न आवश्यक छ, रुघाको िोप हालसानवक भएको पुिी; र एक
नर्नवासीको कोठामा वा तोनकएको भ्रमण गर्ने ठाउुँमा उपनस्ित हुँदा आगन्तुक आवश्यकताहरूको पालर्ना गर्ननपर्ने; जसमा अनर्नवायन हात स्वच्छता समावेश छ, आगमर्नमा
तापिम जाुँच गररएको, व्यक्तीगत संरक्षण उपकरण (पीपीई) लगाउर्नु, सामानजक दूरी र स्वच्छताका आवश्यकताहरू आवश्यक छ।
७- एस्के लेसर्न चरण २ वा चरण ३ को बेला, त्यहाुँ पररनस्िनतहरू हन्छर्न् जुर्न नर्नम्र्न "सामानजक समिनर्न" का लानग भेटघाट गदान िप नवचारको आवश्यक हन्छ:
क. मृत्युशैयामा रहेका बानसन्दाहरूलाई नर्नयनमत रुपमा नप्रयजर्नहरूलाई कोठा नभत्र जार्न अर्नुमनत नदइर्नु पछन । उर्नीहरूको शारीररक, भावर्नात्मक, सामानजक र
आध्यानत्मक समिनर्न आवश्यकताहरूलाई ध्यार्नमा राख्दै भ्रमणकतानहरूको सख्ं या, लम्बाई, आवृनत्त, र भ्रमणको प्रकृ नतले व्यनक्तलाई मयानदा र सान्त्वर्नाका
साि मर्नुन पर्ने आवश्यकतालाई प्रनतनबनम्बत गर्नुपन दनछ। जब एक व्यनक्त मर्ने बेलाको व्यक्ती कनहले मृत्यु हन्छ भर्नेर भनवष्ट्यवाणी गर्ननमा कनठर्न हन्छ, अर्नुकम्पा
को पक्षमा छु ट नदर्नु महत्त्वपूणन हन्छ।
ि. त्यहाुँका बानसन्दाहरूसुँग उर्नीहरूको हेरनवचार र समिनर्नमा योगदार्न पुर्याउर्ने आगन्तुकहरूबाट स्पि रूपमा स्िानपत र नर्नयनमत दैनर्नकी रहेको छ (यो दैनर्नक
वा हप्तामा धेरै पटक हर्न सक्छ र उदाहरणका लानग एक नर्नवासीलाई उर्नीहरूको िार्नाको साि सहयोग गर्नुन वा आवश्यक व्यवहार समिनर्न जस्तै व्यनक्तहरूको
लानग पागलपर्नको साि बस्र्ने) भर्ने यी भ्रमणहरू को लानग अर्नुमती जारी राख्र्नुपदनछ।
ग.

स्पि रुपमा मार्ननसक स्वास््य समस्याका बानसन्दाहरू - वृद्ध व्यनक्तको मार्ननसक सुस्वास््य कायम राख्र्न सहयोगको प्रावधार्न, जहाुँ गम्भीर मार्ननसक रोग
नचनर्नन्छ वा हर्नेछ र जहाुँ सामानजक र पाररवाररक सम्बन्धको योगदार्नले नर्नवासीको लानग सामानजक र भावर्नात्मक समस्याबाट राहत पाउर्न योगदार्न पुर्याउर्न
सक्छ।

८- एस्के लेशर्न चरण २ को अवनधमा पररवारबाट आएका व्यनक्तहरू, छर्नौटका पररवारहरू र त्यहाुँका सािीलाई भेट्र्न नवस्तृत यात्रा गर्ने सािीहरूको लानग िप लनचलो
दृनिकोणहरूको लानग नवचार गररर्नुपछन । यनद एक नवस्ताररत अवनध भ्रमण समायोनजत गर्नन सक्षम छ भर्ने, आगन्तुक र गृह बीच एउटा पूवन सम्झौता तोक्र्न आवश्यक छ।
९- सबै एस्के लेशर्न चरणहरूको साि, आगन्तुकहरूलाई बुनकंग प्रणाली र नस्िनर्नंग प्रनियाहरू जस्ता प्रनियाहरूको अधीर्नमा राख्र्नु पर्ने हर्न सक्छर्न्। सम्भव भएसम्म धेरै
व्यनक्तहरूले भ्रमण गर्नन सक्र्ने कु रा सुनर्ननित गर्नन चरण २ र चरण ३ को बेला भ्रमणको सीनमत समय हर्न सक्छ। भ्रमणको समयको लानग लनचलो र अर्नुकम्पापूणन दृनिकोण
प्रयोग गर्नुपन दनछ। ती कामसुँग सम्बनन्धत प्रनतबन्ध भएका आगन्तुकहरू लगायत; बानसन्दाहरू, आगन्तुकहरू र गृह सुँगै काम गर्ने उपयुक्त समय र आवृनत्त पनहचार्न गर्नन को
लागी काम गर्नेछर्न्, सबै पक्षको अवरोधलाई ध्यार्नमा राख्र्नुपर्ने हन्छ।
१०- सबै तीर्नवटै एस्के लेशर्न चरणहरुमा, बानसन्दाहरूलाई नचठ्ठी, उपहारहरू सनहत पासनल, गृहमा लामो समय नटक्र्ने िार्ना र संचार उपकरणहरू प्राप्त गर्नन जारी राख्र्ने अनधकार
छ। छोटो समय मात्र नटक्र्ने िाद्य पदािनहरू िुवार्नी गदान िाद्य संसाधर्न / सुरक्षा नदशानर्नदेशहरू पूरा गर्नन पर्ने हन्छ।‘एस्के लेशन चरण २ वा ३’ को बेला, पसनल(बाकस)हरुको
िुवार्नीमा िप संिमणबाट बचाउर्ने र नर्नयन्त्रण गर्ने व्यवस्िा गर्नुनपर्ने हर्न सक्दछ। िप मापदण्डहरु COVID-19 को अवस्िाहरु ईलाकाहरुमा र नर्नकटतम शहरहरुको
नर्ननित वृद्ध हरेचाह गृहहरुको आधारमा लागू हर्नेछ। गृहलाई यी िुवार्नीहरू गृहका कमनचारीलाई ज्ञात हर्न आवश्यक पदनछ जसले गदान संिमणलाई रोकिाम र नर्नयन्त्रण
उपायहरू नर्नवासीहरुमा पुर्याउर्नु अनघ प्रयोग गर्नन सनकन्छ। िुवार्नी सयं न्त्रहरूमा स्िीनर्नगं र समायोजर्नको आवश्यकतालाई ध्यार्न नददै, यो अनधकार एस्के लेशर्न चरण ३ मा
वा आवश्यक पर्ने अवनधहरूमा जारी रहन्छ वा जब COVID-19 को सम्भानवत, संनदग्ध वा पुनि भएका के सहरू गृहनभत्रै देिा पदनछ।
११- जहाुँ पयनटकहरूको प्रनतबन्ध बिेको छ, सबै एस्के लेशर्न चरणहरूको बित, पररवार र घर बीच नर्नयनमत र उत्तरदायी संचारको नस्िनत बि्र्नेछ। यनद बि्दो आगन्तुक
प्रनतबन्धहरूको आवश्यक छ भर्ने, पारदशी िंगले प्रत्येक एस्के लेसर्न चरणहरूको आवश्यकताका नर्नवासी र सान्दनभनक पररवारका सदस्यहरूलाई िुला र स्पि संचारको
साि, ती एस्के लेशर्न चरणहरूको साि लागू गर्नन सनकन्छ। एस्के लेसर्न चरण घटाउर्न नड-एस्के लेसर्न गर्ननकोलानग अपेनक्षत समीक्षाको लानग सूनचत गर्नुनपर्नेछ। त्यस्ता
अवनधमा गृहले यी प्रयोग गर्नन सहयोग, त्यहाुँका बानसन्दाहरूलाई उर्नीहरूको नप्रयजर्नहरुसुँग सम्पकन मा रहर्नकोलानग मद्दत गर्नन लगाएतका वैकनल्पक संचार दृनिकोणहरू
प्रदार्न गदनछ।
१२- एस्के लेशर्न चरण १ वा चरण २ को समयमा, बानसन्दाहरूले COVID नदशानर्नदेशहरू द्वारा आवश्यक पर्ने शारीररक दूरीको उपायहरू प्रयोग गरेर र प्रत्येक घरको
क्षेत्रफलले लगाएको अवरोध नभत्र, घर नभत्र सावनजनर्नक ठाउुँहरू प्रयोग गर्नन जारी राख्र्न सक्छ।
१३- सबै तीर्न एस्के लेशर्न चरणहरूको बेला, नर्नवासीहरूले नचनकत्सा र सम्बनन्धत सेवाहरूको पहुँच गर्ने अनधकारलाई (उदाहरण: सुन्र्ने साधर्नहरू वा चश्माहरूको ममनत,
तत्काल दन्त नचनकत्सा हेरचाह, मार्ननसक स्वास््य समिनर्न) कायम गररर्नेछ। एस्के लेशर्न चरण १ वा चरण २ को अवनधमा मेनडकल र सम्बनन्धत सेवाहरू पहचुँ गर्नन
टेनलहेल्ि टेक्र्नोलोजीको प्रयोग गर्नन सक्र्नुहर्नेछ जहाुँ नचनकत्सकीय रूपमा उनचत मानर्नन्छ र त्यहाुँका बानसन्दाहरूको लानग उत्तम स्वास््य पररणाम सुनर्ननित गर्नन सही
सेवालाई समिनर्न गदनछ। त्यसको बदलामा बानसन्दाहरूले सघर्न स्िीनर्नंग प्रनियामा जान्छर्न् जुर्न चाुँही जोनिमको स्तरमा समार्नुपानतक हर्नुपछन । एक्स्लेशर्न चरण १ वा
चरण २ को समयमा आत्म अलगवा वा क्वारेन्टाइर्न गर्नन आवश्यक पदैर्न। यनद सावनजनर्नक स्वास््य इकाई द्वारा नर्नदेनशत वा अपोइन्टमेन्टबाट नडस्चाजन मेनडकल
नचनकत्सकको नसफाररसमा आत्म-अलगवा वा क्वारेन्टाइर्न के वल एस्के लेशर्न चरण ३ मा मात्र हर्नुपदनछ।
१४- एस्के लेसर्न चरण १ वा चरण २ को अवनधमा तयारी एस्के लेसर्न बाह्य भ्रमण र भ्रमणका लानग बानसन्दाहरू र आगन्तुकहरूलाई अर्नुमनत नदइन्छ जहाुँ उर्नीहरू सुरनक्षत
तररकाले सञ्चालर्न गर्नन सनकन्छ, ध्यार्न नदएर यो एस्के लेसर्न चरण ३ को समयमा अर्नुमनत र्नहर्न सक्छ। यसको मतलब यो छ नक त्यहाुँ उपयुक्त ठाउुँमा संिमण रोकिाम
उपायहरू र सही जार्नकारी प्रदार्न गर्नन नर्नवासी र पररवारद्वारा एक सम्झौता, र बानहर जार्ने / पररवार भ्रमण र नफती मा स्िीनर्नंग प्रनियामा हुँदा जोनिम न्यूर्नीकरण
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प्रनियाहरूमा संलग्र्न हन्छर्न्। प्रदायकहरूले नर्नवासीहरू, पररवार र प्रनतनर्ननधहरूलाई उर्नीहरूको प्रनियाहरूमा जार्नकारी नदन्छर्न् र भ्रमण गर्नुन अनघ/ पछी ती प्रनियाहरूसुँग
अर्नुपालर्न र्नहर्नाले हर्ने प्रभावहरूको बारेमा जार्नकारी नदन्छर्न्। वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरूले नर्नवासहरू, पररवार र प्रनतनर्ननधहरूलाई उर्नीहरूको सम्झौता र यस प्रनियाको
अर्नुपालर्न कागजातमा उल्लेि गर्ननको लानग अर्नुरोध गर्नन उनचत हर्नेछ।
१५- AHPPC ले रेिानं कत गरेअर्नुसार एस्के लेसर्न चरणको साि प्रदायकहरूले आफ्र्नै फरक फरक प्रनतनियाहरु तयार पार्नेछर्न्। एस्के लेसर्न चरण २ वा चरण ३ मा तलमािी
राज्य / क्षेत्र नर्नदेशको अन्तगनत आवश्यक पर्नन सक्छ, सावनजनर्नक स्वास््य इकाईको सल्लाहमा वा एस्के लेशर्न प्रदायकको आफ्र्नो नस्िनतको आफ्र्नै मूल्याङ् कर्नको
आधारमा चरण १, चरण २ वा चरण ३ नर्नधानरण हर्नेछ। प्रदायकहरूले नदएका जवाफहरू भ्रमणहरू सनहत यो कोड र राज्य वा क्षेत्र आपतकानलर्न र स्वास््य नर्नदेशहरूको
अर्नुरूप हर्न जारी रहन्छ।

अगधकारहरु
प्रायदकहरु
• उनर्नहरुको घरमा कसैलाई प्रवेश गर्नन अर्नुमती र्ननदएर संिमणको
जोनिम कम गर्नन, वा कु र्नै व्यक्तीलाई यस कोडसुँग उपयुक्त न्यायसंगत
रुपमा छाड् र्नकोलानग अर्नुरोध गर्ने।
• जब एउटा संिमण (गैर- COVID-19 समावेश सनहत) गृह नभत्र
भएको, वा घरको वरपरका उपर्नगरहरू र शहरहरूमा स्िार्नीय
समूहहरूमा देिा परेमा वा यनद अन्य आवश्यक पररनस्िनतहरू छर्न्
जुर्न पालर्ना गर्नन आवश्यक हन्छ, र त्यस्ता प्रयोगका पररनस्िनतहरूलाई
र्ननजकबाट अर्नुगमर्न गररर्नेछ।

आवासीहरु र भेट्न आउनेहरु
• बानसन्दाहरूले आगन्तुकहरूलाई हानसल गछन र्न् र वृद्ध हेरचाह गर्ने घरहरूमा प्रवेश
आवश्यकताहरू अर्नुसार र अनधकतम आवृनत्त र सम्भव भए सम्म लामो
समयकोलानग बस्र्न पाउर्ने।
• गृहमा के भैरहेको छ समसामनयक र नर्नयनमत अपडेटहरू र जार्नकारीहरू प्राप्त गर्ने,
सम्पूणन बानसन्दाहरूको लानग सुसगं त रुपमा, र अत्यानधक रुपमा स्िार्नीय
COVID-19 को बारेमा सान्दनभनक र फै लावटको ितराको नर्नयनमत संचार
हानसल गर्ने।
• अर्नलाइर्न वा फोर्न जस्ता वैकनल्पक माध्यमहरू माफन त धानमनक र सांस्कृ नतक
जमघटमा भाग नलर्ने लगायतका गृह बानहर उर्नीहरूको स्िार्नीय समुदायसुँग सम्पकन
कायम राख्र्ने
• सीनमत संख्यामा आमुन्र्ने सामुन्र्ने भ्रमणहरू गर्नन नदर्नुको अलवा झ्यालबाट सम्पकन ,
नभनडयो कन्फरेन्स वा टेनलफोर्न कलहरू जडार्न गर्ननका लानग अनतररक्त तररकाहरूले
गर्नन नदर्ने।
• उपहारहरु, लत्ता कपडाहरु, िार्ना र अन्य सामाग्रीहरु हानसल गर्ने/नदर्ने।
• कु र्नै सावनजनर्नक स्वास््य नर्नदेशहरूको स्पिीकरण, बानसन्दाहरूले इच्छा र समिनर्न
आवश्यकताहरूको नवचार पनछ, अन्य आवास वा वैकनल्पक आवासीय वृद्ध
हेरचाह गृहमा स्िार्नान्तरण गर्नन।

गजम्मेवारीहरु
प्रायदकहरु
• नलनित प्रनिया र प्रनियाहरू सनहत, एउटा नर्नवासीको आगन्तुकहरू
द्वारा, कोठा नभत्रको भ्रमणहरू, व्यनक्तगत भ्रमणहरू सनहतको
भ्रमणहरू सहजी गर्नन कमनचारहरूको उनचत समिनर्न गर्नुन।
• सीनमत भ्रमणहरूको सट्टामा नभनडयो कन्फरेन्स वा टेनलफोर्न कलहरू
जडार्न गर्नन िप तररकाहरू सुनर्ननित गर्नुन।
• जहाुँ सक्षम र कार्नूर्नी संगत छर्न् ,OPAN ले अनधव्यक्ता वा अन्य
औपचाररक अनधवक्ताहरूको ज्ञार्न, सनजलो पहुँच र सहकायन /
सहयोग प्रदार्न गर्नन र बानसन्दाका कार्नुर्नी प्रनतनर्ननधहरू (पावर अफ
अटर्नीहरू, अनभभावकहरू र स्वास््य वनकलहरू सनहत) सुर्नुवाइ
भएको कु रा सुनर्ननित गर्नन, र नतर्नीहरूको प्रनतस्िापर्न भएका नर्नणनयहरू
छर्न् भन्र्ने सुनर्ननित गर्नन।
• कु र्नै पनर्न सान्दनभनक सरकारी नर्नदेशहरू सनहत नर्नवासीहरू र
उर्नीहरूका मर्नोर्नीत प्रनतनर्ननध / अनभभावक / वकीललाई समय र
नर्नयनमत अपडेटहरू प्रदार्न गर्नुहन ोस्। जहाुँ प्रकोप हन्छ, नर्नवासीहरू र
पररवारहरूलाई सनिय संञ्चार हर्ने, नर्नरन्तर बानसन्दाहरुको
जर्नसंख्याहरुलाई उपलब्ध गराउर्ने।
• सबै कमनचारीलाई राज्य / क्षेत्र नर्नदेशक र अष्ट्रेनलया सरकारको
नदशानर्नदेशहरू अन्तगनत िोप लगाईएको सुनर्ननित गर्नन।.

आवासीहरु र भेट्न आउनेहरु
• अस्वस्ि हर्नुहुँदा वा नचसो / रुघा, श्वासप्रश्वास वा COVID-19को लक्षणहरूको
कु र्नै सक
ं े त देनिएमा भेट्र्न जार्नु हन्छ।
• गृहको कमनचारीहरुले COVID-19 स्िीनर्नंग सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ सत्य
रुपमा नदर्ने।
• सबै कमनचारीहरुलाई आदर र नशिाचारको साि व्यवहार गर्नन, र उर्नीहरूको
नर्नदेशर्नहरूको पालर्ना गर्नन।
• पारस्पररक सुनवधाजर्नक समयमा सम्पकन गर्नन, भ्रमण गर्नुन अनघ गृहलाई सम्पकन
गर्नुनहोस्।
• हालसालको रुघाको िोप लगाएको प्रमाणको संिमण, संिमण र रोकिाम
नर्नयन्त्रण उपायहरू जस्तै हात धुर्ने, भ्रमण गर्नन झ्यालहरूको प्रयोग, नर्नवासीहरूको
कोठामा, वा तोनकएको क्षेत्रहरूमा र सामानजक दूरी र स्वच्छता आवश्यकताहरू
जस्ता वृद्ध हरेचाह कमनचारीको नर्नदेशर्न अर्नुसार प्रमाणहरू सनहत भ्रमण गर्ने
आवश्यकताहरूको पालर्ना गर्नन।
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•

जहाुँ गृह र्ननजक COVID-19 को एक स्िार्नीय क्लस्टर छ, राज्य /
क्षेत्र स्वास््य अनधकारीहरुको प्रायदकहरु लाई सूनचत गर्ने
उत्तरदायीत्व छ, र गृहको राज्य / क्षेत्र नर्नदेशर्नहरु को पालर्ना गर्नन
उत्तरदानयत्व हो।

कोड गशकायत प्रकृयाहरु
तह
१. प्रारनम्भक अर्नुरोध

२. समिनर्न(टेवा) अर्नुरोध

३. वृद्ध हेरचाह गुणस्तर र
शुरक्षा आयोग (Aged
Care Quality and
Safety Commission)
सगं नशकायत

प्रायदकहरु
• जहाुँ सम्भव र उनचत छ अर्नुरोध पूरा गर्ने र अको उपलब्ध
अवसरमा भेट्र्ने को सुनवधा को लागी व्यवस्िा गर्ने।
• यनद सम्भव छै र्न भर्ने कारण र वैकनल्पक दृनिकोण बताउर्नुहोस्
जुर्न तपाई ंप्रस्ताव गर्नुनहन्छ।
• भ्रमण गर्नन आउर्नेहरूको भ्रमणकोलानग अर्नुरोधहरू व्यवस्िापर्न
गर्ननका लानग उल्लेनित प्रनियाहरू नलनित राख्र्ने।
• यनद तपाईलें भ्रमणको लानग अर्नुरोध गर्ने व्यनक्तसुँग नववादास्पद
समाधार्न गर्नन सक्र्नुहन्र्न भर्ने कु र्नै पनर्न आन्तररक समीक्षा / अपील
प्रनियाहरू आदार्न प्रदार्न गर्नुनहोस्।
• वृद्ध हेरचाह गुणस्तर र सुरक्षा आयोगबाट नर्नदेशर्नको उपयोग
नवचार गर्नुनहोस्।
• यनद OPAN बाट फोर्न कल प्राप्त गरीएमा उठे को गुर्नासो
सुल्झाउर्ने प्रयास गर्नुनहोस्।
• यनद वृद्ध हेरचाह प्रदायकले गृहको प्रबन्धक बाहेक अरू कसैलाई
अर्नुरोधको लानग नसफाररस गरेर सम्पकन गर्नन चाहन्छ भर्ने - कृ पया
स्िार्नीय OPAN संगठर्नलाई जार्नकार गराउर्नुहोस्।
• यनद तपाईलाई
ं OPAN को अर्नुरोध अव्यावहाररक हो भन्र्ने
नवश्वास गर्नुनहन्छ भर्ने, वा तपाई ंयो पुरा गर्नन असमिन हर्नुहन्छ भर्ने,
तपाईलें छलफल गर्नन आफ्र्नो नशिर सदस्य सल्लाह लाइर्नमा
सम्पकन गर्नन सक्र्नुहन्छ।
• यनद तपाईलाई
ं OPAN अनधवक्ताको बारेमा गुर्नासो दतान गर्नुन
आवश्यक छ भर्ने, यो https://opan.com.au/contact-us/ मा
गर्नन सनकन्छ।
• उजुरीकतानहरूको नचन्ताको जवाफ नदर्न कनमसर्नसुँग काम गर्नुहन ोस्
र तपाईलें नजम्मेवारीहरू कसरी पूरा गर्नुनभयो भर्नेर प्रदशनर्न गर्नन
अर्नुरोध गररएको कु र्नै पनर्न जार्नकारी प्रदार्न गर्नुहन ोस्।

आवासीहरु र भेट्न आउनेहरु
• गृहको प्रबन्धकसुँग कु रा गर्नुनहोस् र यसका बारे नर्ननदनि हर्नुहोस्:
– तपाईलें के माग्दै हर्नुहन्छ; र
– नकर्न तपाई ंयसको लानग सोध्र्नु हुँदैछ।
• आवासीयले आगन्तुकहरूलाई हेर्ने अर्नुरोधलाई समिनर्न गर्नन
जनहले पनर्न नर्नवासी वा नतर्नीहरूको प्रनतनर्ननधलाई आफ्र्नो वृद्ध
हेरचाह सल्लाह नदर्ने वयस्क व्यनक्तसुँग भेट्र्न अनधकार छ। यसले
नतर्नीहरूको कार्नुर्नी प्रनतनर्ननध (उदाहरणका लानग पावर अफ
अटर्नी, अनभभावक) OPAN अनधवक्ता वा अन्य मर्नोर्नीत
प्रनतनर्ननध समावेश गर्नन सक्छर्न्।
• नवशेष रूपमा COVID-19 को र कु र्नै पनर्न वा सबै उजूरीहरु
चाहे अर्नौपचाररक वा औपचाररक होस् नतनर्नहरुलाई उजूरी र
प्रनतनियाकोलानग प्रयोग गर्नुनहोस्।
• वृद्ध व्यनक्तको वकालत र्नेटवकन (OPAN) लाई १८०० ७००
६०० मा फोर्न गरेर वा https://opan.com.au मा गएर
प्रनशनक्षत वनकलबाट सल्लाह र सुझाव प्राप्त गर्नन सक्र्नुहन्छ।
• OPAN ले तपाईलाई
ं वृद्ध हेरचाह गृहको प्रबन्धकसुँग कु रा गर्नन
समिनर्न गदनछ, वा तपाईको
ं अर्नुमनत नलएर तपाईको
ं सम्पकन मा
जार्नको लानग वकीललाई गृहमा सम्पकन गर्नन सक्छ।
• OPAN ले बानसन्दा र प्रनतनर्ननधहरूलाई वृद्ध हेरचाह गुणस्तर र
सुरक्षा आयोगमा गुर्नासो गर्नन सहयोग पुर्याउर्न सक्छ।

• यनद तपाई ंगृहको नर्नणनयसुँग िुसी हर्नुहन्र्न (वा कु र्नै पनर्न समयमा),
तपाई ंवृद्ध हेरचाह गुणस्तर र सुरक्षा आयोगमा कु नै पगन समयमा
१८०० ९५१ ८२२ (नर्न: शुल्क कल) मा फोर्न गरेर वा
https://www.agedcarequality.gov.au/makingcomplaint मा भ्रमण गरेर उजुरी गर्नन सक्र्नुहन्छ।

पररभाषाहरु
सम्पकि गनिका लागग अगतररक्त तरीकाहरू - सामान्य संञ्चालर्न अवनधको समयमा (एस्के लेसर्न चरण १) भेट्र्नको लानग आमुन्र्ने सामुन्र्ने भेट्र्नु बाहेक सम्पकन को लानग नर्नम्र्न
नवनधहरू प्रदार्न गर्नन सनकन्छ:
•

गभगडयो कन्त्फरेन्त्स सेवा जस्तै स्काइप, जूम आनद

•
•

टेगलफोन कलहरू
झ्यालबाट सम्पकि हरू - भ्रमणको अनतररक्त, नर्नवासीहरूसुँग सम्पकन झ्याल माफन त हर्न सक्छ। सुनवधामा COVID-19 को प्रकोपको समयमा, वा वरपरको शहर वा
स्िार्नीय शहरहरूमा झ्यालबाट के ही समयको लानग सम्पकन हरू बानसन्दाहरू र आगन्तुकहरूको बीचमा सम्पकन को प्रािनमक रूप बन्र्न सक्छर्न्।

यी अभ्यासहरू भ्रमण गर्ने प्रािनमक नवनध हर्नुहन्र्न, यद्यपी जब वृद्ध हेरचाह गृहले प्रनतबन्ध बिाएको छ (एस्के लेसर्न चरण २ र चरण ३), प्रनतबनन्धत समयमा भ्रमण स्िलहरूमा
भ्रमणको ठाउुँमा सम्पकन गररर्ने यी अनतररक्त तररकाहरू वा िप तरीकाको रूपमा प्रयोग गर्नन सनकन्छ।
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हटस्पटको राष्ट्रमण्डल पररभाषा - महार्नगर क्षेत्रको COVID-19 महार्नगररय ईलाकाहरुमा हरेक नदर्न सरदर ३ नदर्न(३ नदर्नको सरदरमा) १० स्िानर्नय तहमा रोग फे ला परेमा
संघीय सरकारले यसलाई COVID-19 हटस्पट घोषीत गदनछ। यो भर्नेको नर्नरन्तर ३ नदर्नमा ३० रोगका लक्षणहरु देिा पर्नुन हो। ग्रानमण ईलाकाहरुमा हरेक नदर्न सरदर ३ नदर्न(३
नदर्नको सरदरमा) ३ स्िानर्नय तहमा रोग फे ला परेमा संघीय सरकारले यसलाई COVID-19 हटस्पट घोषीत गदनछ। यो भर्नेको नर्नरन्तर ३ नदर्नमा ९ रोगका लक्षणहरु देिा पर्नुन हो।

तोगकएको क्षेर - एउटा तोनकएको क्षेत्र भर्नेको गृहद्वारा अलग गररएको क्षेत्र हो जहाुँ बानसन्दा र आगन्तुक / हरू बीचको भेटघाट COVID महामारीको बेलामा हर्नेछ।
नर्नवासीहरू र आगन्तुकहरू बीच सुरनक्षत अन्तरनियाको लानग अर्नुमनत नदर्न नर्ननदनि स्िार्नहरू रानिन्छर्न् जसले संिमणको जोनिम कम गदनछ र सामानजक दूरीको
आवश्यकताहरूको लानग अर्नुमनत नदन्छ। यी क्षेत्रहरू नवशेष गरी साझा कोठामा बस्र्ने बानसन्दाहरूको लानग महत्त्वपूणन हर्नेछ, वा जहाुँ एक व्यनक्त नर्नवासीले उर्नीहरूको कोठामा
आगन्तुकहरू नलर्न चाहुँदर्नै र्न् भर्नेर संकेत गदनछ।

स्थानीय क्लस्टर- यनद सुनवधाको स्िार्नीय ईलाका वररपरी हालसालै COVID-19 प्राप्त भएको छ भर्ने AHPPC ले नसफाररस गदनछ नक सुनवधा एस्के लेसर्न चरण २ वा चरण
३ उच्च स्तरको सुरक्षामा फनकन र्नेछ (जस्तै भ्रमण सेवा प्रदायकहरूलाई प्रनतबनन्धत गर्ने)। यो त्यहाुँ वररपररको उपर्नगरीय शहरहरू वा ईलाकामा रोगहरू छन्र्ने भन्र्ने एउटा गाईड हो
जुर्न नवदेशबाट अनधग्रहण गररएको हैर्न।

गनवासी - वृद्ध हेरचाह ऐर्न अन्तगनत हेरचाह प्राप्त गर्ने व्यक्तीहरु हर्न्। कसले भ्रमण गर्नन सक्दछ भन्र्ने बारे वृद्ध व्यनक्त (नर्नवासी) का नवचारहरू र इच्छाहरू, पनहलो चरणमा सोनधर्ने
गररर्नु पदनछ। जहाुँ यो सम्भव छैर्न, तब नतर्नीहरूको नवकल्प / समनिनत नर्नणनय नर्नमानता (वकील) का नवचार िोज्र्नुपर्ने हन्छ, यो नटपपणी गदै नक यो नवकल्प / समिनर्न नर्नणनय
नर्नणनयकतानको इच्छा प्रािनमकताहरु वृद्ध व्यक्तीको इच्छा र प्रािनमकता अर्नुरुप नर्नणनय गर्नन को लागी र कसरी वृद्ध व्यनक्तहरुले नतर्नीहरूलाई बर्नाएको नियो सो अर्नुसार गररर्नु
पर्नेछ।

छोटो भेटघाट - एस्के लेशर्न चरण ३ को बित, धेरै भन्दा धेरै पररवार र सािीहरूलाई सहजकतानलाई हेर्ने लानग सुनवधाको लानग, बुनकंग प्रणाली र सम्बनन्धत समय प्रनतबन्धहरू
लागू हर्न सक्छ। जहाुँ एस्के लेशर्न चरण ३ को समयमा िप प्रनतबन्धहरू एक र दईु घण्टा बीचमा सीनमत हर्न सक्छ। सामान्यतया, छोटो भेटहरूको लानग एक घण्टा न्यूर्नतम समय
हो। नडमेंनशया सनहत कसैको लानग, वा यस संनहताको नसद्धान्त ७ द्वारा उल्लेि गररएका नस्िनतका लानग, यो प्रािनमकता नदइन्छ नक AHPPC वतनमार्न सल्लाहको अर्नुरूप
न्यूर्नतम भ्रमण लागू हुँदर्नै ।
राज्य वा क्षेर आपतकागलन र स्वास्थ्य गनदेश - १९ र्नोभेम्बर २०२० मा लागू गररए अर्नुसार नर्नम्र्न राज्य वा क्षेत्र आपतकानलर्न र स्वास््य नर्नदेशहरू वृद्ध हेरचाह गर्ननको
लानग सान्दनभनक छर्न्:
•
•

Australian Capital Territory
New South Wales2

•
•

South Australia
Tasmania

•
•

Northern Territory
Queensland

•
•

Victoria
Western Australia

यी सरकारी नर्नदेशर्नहरु कार्नूर्नी रूपमा वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरू र हरेक व्यनक्तहरूलाई लागू हर्नेछर्न्। उर्नीहरूले सबै आगन्तुकहरूलाई प्रवेश गर्ननकोलनग २०२० को रुघािोकी
मौसमको िोप लगाएको प्रमाण प्रदार्न गर्नन आवश्यक पदनछ।

शारीररक दूरी र स्वच्छता आवश्यकताहरू - सामान्य शारीररक दूरीको आवश्यकता मानर्नसहरू बीच १.५ नमटर हो, हात स्वच्छता अभ्यास गर्नुनहोस् (अिानत् उर्नीहरूको हात
साबुर्न वा ह्याण्ड सेनर्ननटसरले कनम्तमा २० सेकेन्डको लानग धुर्नहु ोस्) र उनचत िोकाईको नशिाचार पालर्ना गरेको सुनर्ननित गर्नुनहोस् (उदाहरणका लानग िोकी वा ह्याुँछ्यू
कु नहर्नामा गर्नुनहोस् हत्के लामा हैर्न)। तपाईको
ं कु नहर्नो तपाईको
ं हात होईर्न)। यद्यनप प्रत्येक राज्य र क्षेत्रले वगन मीटरको जुर्न कु र्नै पनर्न समय3 भवर्नमा व्यनक्तहरूको अनधकतम सख्ं या
नर्नधानरण र दायरा तोक्छ (नर्नवासीहरू, कमनचारीहरू र आगन्तुकहरू लगायत) र जुर्न भवर्न आकारको आधारमा फरक हर्न सक्दछ। घरको अगानडको िोकाको नचन्हले कु र्नै पनर्न
समयमा घरमा हर्ने व्यनक्तहरूको अनधकतम सख्ं या स्पिसुँग देिाउर्ने गर्नुपन दनछ।

वरपरका शहरहरू वा ग्राम / स्थानीय वरपरका क्षेरहरू - यनद सुनवधाको स्िार्नीय ईलाकामा COVID-19 प्राप्त लाग्यो भर्ने AHPPC सल्लाहले पनहचार्न गदनछ नक
“AHPPC ले सुनवधाको उच्च स्तरमा नफतान जार्न नसफाररस गछन (जस्तै भ्रमण सेवा प्रदायकलाई रोक्र्न)। एउटा गाईड यस्तो हर्न सक्छ नक त्यहाुँ वररपररको उपर्नगरीय शहरहरू वा
ईलाकामा रोगहरू छर्न् जुर्न नवदेशमा अनधग्रहण गररएको छै र्न।

आगन्त्तुक / हरू - आगन्तुकहरूले आफ्र्नो पररवार, छर्नौट गररएको पररवार, सािीहरू, धानमनक वा आध्यानत्मक सल्लाहकारहरू, सामुदानयक आगन्तुक योजर्ना स्वयंसेवकहरू
सनहत भेट्र्न रोजेका कु र्नै पनर्न व्यनक्तलाई समावेश गदनछ। यो "वृद्ध हेरचाह गृह" वा यसको कमनचारीमा नर्नभनर हुँदैर्न नक "र्ननजकको पररवारको सदस्य" वा एक आगन्तुक
"सामानजक समिनर्न" प्रदार्न गर्नन को लागी, कु र्न आगन्तुक योग्य छ वा छै र्न भर्नेर। संरक्षक आदेशको उपनस्िती, पावर अफ अटर्नी वा र्ननजकको हकदारको संलग्र्नताले अन्य
व्यनक्तहरूलाई स्वतः रूपमा भ्रमण गर्ननबाट रोक्दैर्न, यद्यनप धेरै व्यनक्तले उही नर्नवासीका लानग भ्रमणका लानग अर्नुरोध गदान कसलाई भेट्र्न जार्ने प्रािनमकता नददं ा जार्नकारीमूलक
हर्न सक्छ।
यद्यपी, मेनडकल र सम्बनन्धत स्वास््य कमनचारी, वृद्ध हेरचाह अनधवक्ताहरू, कार्नुर्नी प्रनतनर्ननधहरू, वा उर्नीहरूको पररवारले नर्नजी रुपमा करार गररएका हेरचाह कतानहरु वा
उनर्नहरुको पररवारहरु यो नर्नयमको उद्देश्यका लानग आगन्तुकहरू होइर्नर्न्। नतर्नीहरू नवनभन्र्न राज्य आपतकानलर्न र स्वास््य नर्नदेशर्न अन्तगनतका कामदारहरूको रूपमा नलइन्छ

2
3

NSW स्वास््य को िप सुझावहरु यहाुँ उपलब्ध छर्न्: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-racfs-advice.pdf
NSW aged care homes हरु ४ वगन नमटरको नर्नयमबाट स्वतन्त्र छर्न्।
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जसले श्रनमकहरूलाई स्वयम्सेवकहरू समावेश गर्नन पररभानषत गदनछ। त्यस्ता कामदारहरूले उर्नीहरूको सि
ं मण रोकिाम र नर्नयन्त्रण उपायहरू सनहत वृद्ध हेरचाह गृहहरूको
अभ्यासहरूको अर्नुपालर्न गर्नुपन र्नेछ।

भ्रमण / हरु - भ्रमण एक आवासीय कोठामा, नर्ननदनि आन्तररक क्षेत्रहरूमा, बगैचा वा अन्य नर्ननदनि क्षेत्र लगाएत नवनभन्र्न तररकाहरूमा भेट गर्नन सक्छर्न्। नडमेंनशया(स्मरण शक्ती
कम भएको) भएकोहरुको लानग प्रािनमकता हर्नेछ, वा यो संनहताको नसद्धान्त ७ द्वारा संलग्र्न गररएको पररनस्िनतहरूको लानग तोनकएको भेटघाट गर्ने क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा नदर्न
सनकन्छ। जहाुँ भ्रमणको समय कनत लामो लागू गर्नुन पर्ने तोनकएको िण्डमा यो ६०नमर्नेट भन्दा कम हर्नु हुँदैर्न (संिमणको कारण गररएको छोटो भेटघाटको समय बाहेक जुर्न ३०
नमर्नेट हर्न सक्छ) र व्यनक्तगत आमुन्र्ने सामुन्र्ने भेटघाटका लानग मात्र यो आवश्यक पदनछ जुर्न ईलाका अन्य बानसन्दाहरूको बीचमा साझेदारी गररएको नियो। भ्रमण शारीररक दूरी
र स्वच्छता आवश्यकताहरु सनहत संिमण र रोकिाम उपायहरुको मातहत अर्नुसार गररर्ने छ (CDNA, p10 मा हेर्नुनहोस्)।
•

कोठा गभरै भेट्न-े नर्नवासीको कोठामा हन्छ र िप पीपीई(PPE) लगाउर्न आवश्यक पदनछ। साझेदारी कोठामा बस्दा कोठामा भ्रमणहरू उपयुक्त र्नहर्न सक्छर्न् र उक्त
पररनस्िनतमा नर्नयमको नसद्धान्त ७ ए अन्तगनत वैकनल्पक स्िार्नहरू प्रदार्न गररर्नु पदनछ।

•

व्यगक्तगत-भ्रमण - एक समनपनत क्षेत्रमा वा बानहर भेटघाट हर्नेछ, सुरक्षाको पदान पछानड होईर्न।

जहाुँ कोठामा वा आमुन्र्ने सामुन्र्ने नभत्रको भेटघाटहरू हर्न सक्दैर्न, भेट्र्नका लानग COVID-19 फै लावटको जोनिम न्यूनर्नकरण गर्नन अनतररक्त तररकाहरू (बालकर्नीमाफन त, गेटको
माध्यमबाट वा झ्याल पछानड) प्रस्ताव गर्नन सनकन्छ।

भ्रमण गने समय - वृद्ध हेरचाह गृहहरूले एस्के लेसर्न चरण २ वा चरण ३ मा मात्र नर्ननदनि घण्टाको भ्रमण गर्नन सीनमत गर्नन सक्दछ। भ्रमण गर्ने समय आगन्तुकहरु लाई जो सोमबार
देनि शुिवार नबहार्न ९ बजे -देिी साुँझ ५ बजे सम्म काम गदनछर्न्, उनर्नहरुकोलानग भेट्र्ने समय नमलाउर्नको लानग प्रयास सुनर्ननित गर्नुन पदनछ। जब चरणहरु नड-एस्के लेसर्न हुँदै
जान्छ भ्रमणको लानग उपलब्ध समयहरू िमशः COVID-19 भन्दा पनहलेको आफ्र्नो सामान्य समयावनधमा फनकन र्नु पदनछ। गृहमा प्रकोप भएमा(एस्के लेशर्न नटयर ३), र / वा
वरपरका शहरहरू वा ईलाकाहरूमा COVID-19 को स्िार्नीय क्लस्टरहरूको कारण कम भ्रमण को समयमा फनकन र्न आवश्यक हर्न सक्दछ। प्रदायकहरूले नवशेष अनधकार ७ र
८ मा वृद्ध हेरचाह अनधकारको अनधकार चाटनर नभत्र रहेर अनधकारलाई कायम राख्र्न आफ्र्नो उत्तरदानयत्वलाई ध्यार्नमा राख्दै पररचालर्न नर्नणनयहरूलाई सन्तुलर्न गर्नुन पदनछ।

पृष्ठभूमी
हामीले अष्ट्रेनलयाका मानर्नसहरु सुरनक्षत रहर्नेछर्न् र कोरोर्नाभाइरस (COVID-19) महामारीको बित सुरनक्षत भएको सुनर्ननित गर्नुन आवश्यक छ। सरकारी र्नीनतका
पररणामहरूको रूपमा कम समुदायमा प्रसारण, र वृद्ध हेरचाह क्षेत्रको प्रभावकारी प्रयासहरूले आवासीय हेरचाह गृहहरूमा व्यापक प्रकोप रोके को छ।
यो उद्योग कोड COVID-19 को अवनधमा अपर्नाईर्नेछ, जस पनछ सामान्य अभ्यासहरूमा फकन र्नेछ। अन्य संिामक प्रकोपहरूको बेला के वल िोरै करुणामय यात्राको लानग मात्र
अर्नुमनत नदइर्नेछ, यद्यनप यो मान्यता छ नक COVID-19 लाई अन्य सि
ं ामक प्रकोपहरूको लानग सामान्य अवनधको तुलर्नामा कायनको एक नस्िर अवनध आवश्यक पदनछ।
एक वृद्ध हेरचाह गृहको वररपररको स्िार्नीय समुदाय िनमक-COVID-19 गनतनवनधहरुमा िनमक रूपमा फकन र्न िाल्दा, यो महत्त्वपूणन छ नक सामान्यतया अष्ट्रेनलयाका र नवशेष
गरी आवासीय वृद्ध हेरचाह, मनहर्नौंको लानग नर्नरन्तर अवनधमा सावधार्नी अपर्नाउर्नु पछन । यसको मतलब यो छ नक धेरै जसो अष्ट्रेनलयामा सामानजक अन्तरनियामा बिी सहज
दृनिकोण हर्न सक्छ, अष्ट्रेनलयाको के ही भागहरूमा उर्नीहरूको स्िार्नीय समुदायमा एक प्रकोपको अर्नुभव भइरहेको बेला अस्िायी रूपमा प्रनतबनन्धत भ्रमण र्नीनतहरूको उच्च
स्तरमा फनकन र्न सक्छ। यसको मतलब यो हो नक हामीले वृद्ध व्यनक्तको अनधकारलाई समिनर्न गर्ने भ्रमण गर्ने प्रनियाहरू सुनर्ननित गर्नुन आवश्यक छ र लामो समयसम्म वृद्ध हेरचाह
गृहका सबै बानसन्दाहरूको संरक्षण र सुरनक्षत रानिर्नेछ।
१ जुर्न २०२० मा अष्ट्रेनलयाई स्वास््य सुरक्षा प्रमुि सनमनत (AHPPC) ले वृद्ध हेरचाह गृह सम्बन्धी अद्यावनधक सल्लाह प्रदार्न गर्यो, जुर्न कम्युनर्नके बल नडसीज र्नेटवकन
अष्ट्रेनलया (CDNA) द्वारा प्रारनम्भक सल्लाहको आधारमा सि
ं मणको जोनिमको व्यवस्िापर्नको रूपरेिा बर्नाउुँदछ। र्नयाुँ सल्लाह:
•

"पनत वा पत्र्नी वा अन्य र्ननजकका आफन्तहरू वा सामानजक समिनर्नहरू" लाई नसफाररश गदनछर्न् उर्नीहरूले आफन्तहरूसुँग नबताउर्ने घण्टाको सख्ं यामा सीनमत
हर्नुहदुँ ैर्न;

•

१६ बषन मुनर्नका बच्चाहरूलाई फे रर अर्नुमनत नदई एकपटक फे रर वृद्ध हेरचाह गृहहरूमा जार्न नदर्ने;

•

सबै आगन्तुकहरूलाई इन्फ्लूएन्जा नबरूद्ध िोप लगाउर्नको लानग आवश्यकता कायम गररर्ने;

•

सबै आगन्तुकहरूले सामानजक दरू ी अभ्यास गर्नुपन छन ;

•
•

भ्रमण गर्नेहरूलाई जाुँच गर्ननको लानग कमनचारीहरू आवश्यक पदनछ, आगन्तुकहरूलाई सामानजक दूरीको बारेमा नशक्षा नदर्ने तर भ्रमणहरूको पयनवेक्षण र्नगररर्ने;
भ्रमण एक नर्नवासी को कोठा, घर बानहर वा एक नर्ननदनि भ्रमण क्षेत्र मा हर्नु पर्ने नसफाररश गदनछ - तर साम्प्रदानयक क्षेत्रमा होईर्न;

•
•

प्रत्येक नर्नवासीको लानग एक पटकमा अनधकतम दुई दशनकहरूको भ्रमण सीनमत गदनछ;
बानसन्दाहरूलाई सार्नो पररवार भेलामा वृद्ध हेरचाह गृह छोड् र्न अर्नुमनत नदन्छ (घर द्वारा प्रस्तानवत भ्रमणको जोनिम मूल्याङ् कर्नलाई ध्यार्न नदुँदै);

•

मान्यता नदन्छ नक COVID-19 को घर वा समुदायमा स्िार्नीय क्लस्टरको प्रकोपको नस्िनतमा - भ्रमणमा प्रनतबन्ध बि्र्न सक्छ, फे रर भेटघाटको पयनवेक्षण गररर्न
सक्छ, र बाह्य भ्रमण स्िनगत हर्न सक्छ।
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यसको अलवा, भ्रमणहरूमा २ घण्टा प्रनतबन्ध हटाउर्ने सनहत, अद्यावनधक गररएको राज्य र क्षेत्र नर्नदेशर्नहरू जुर्न वृद्ध हेरचाह प्रदायकहरू र आगन्तुकहरूले पालर्ना गर्नन
आवश्यक छ। हालको पनिमी अष्ट्रेनलयाको नर्नदेशर्नमा अन्य उद्देश्यहरूको लानग लामो यात्राहरू (जस्तै जीवर्नको अनन्तम हेरचाहको) लाई अर्नुमनत छ।
मार्नवानधकारहरूले यो मर्नर्न गरेको छ नक वृद्ध हरेचाह गृहमा बस्र्ने त्यहाुँका बानसन्दाहरूले आफ्र्नो पररवारलाई भेट्र्ने अनधकार सनहत सबै व्यनक्तको आवागमर्न र सगं ठर्नको
स्वतन्त्रताको अनधकार छ। एक मार्नव अनधकार दृनिकोण यस संनहताको लानग आधारभूत हो तर यसको मतलब यो होइर्न नक एक व्यनक्तको अनधकार सबै भन्दा मानि प्रबल
हन्छ। एक व्यनक्तको अनधकार अरुको नहत र नहतको लानग ध्यार्न नदएर अभ्यास गर्नुपन दनछ, वा यसलाई अको तररकामा भन्र्नुपदान, एक व्यनक्तको अनधकारले अको व्यनक्तको
अनधकारलाई कनहले पनर्न असर गर्नुन हुँदैर्न, उर्नीहरुसुँग सन्तुनलत हर्नुपदनछ। सेवाहरूले व्यनक्त सुँगको सम्बन्धमा व्यनक्त के नन्रत दृनिकोण जारी राख्दछर्न्। कोडको दृनिकोण र
प्रयोगले सास्ं कृ नतक, भाषा र आध्यानत्मक नवनवधता, सास्ं कृ नतक वा वातावरणीय प्रसगं र आनदवासी र टोरेस ष्ट्रेट आईलेण्डरका व्यनक्त र समुदायहरूलाई मान्यता नदर्नेछ।
वृद्ध हेरचाह गुणस्तर मापदण्ड(Aged Care Quality Standards) र वृद्ध हरेचाह अनधकार चाटनर(Charter of Aged Care Rights) अझै पनर्न महामारी भर लागू हन्छर्न्
(हेरचाह र सेवाहरू बारेमा उर्नीहरूलाई मर्नपर्ने तरीकाले उर्नीहरूलाई मर्नपर्ने भाषामा बुझाइएको सनहत) र वृद्ध हेरचाह गुणस्तर र सुरक्षा आयोग(Aged Care Quality and
Safety Commission (ACQSC)) ले नवषेश मागनदशनर्न सामाग्रीहरु(guidance resources) प्रदार्न गरेको छ। आवासीय हेरचाह गृहहरू, बानसन्दाहरू र आगन्तुकहरूले
सफलतापूवनक COVID-19 बाट बानसन्दाहरूको रक्षा गर्नन र नतर्नीहरूलाई महत्त्वपूणन सामानजक सम्पकन हरु र समिनर्न प्रदार्न गर्ने बीच सही सन्तुलर्न फे ला पार्नन सुँगै नमलेर काम गर्नुन
पदनछ। यो महत्वपूणन छ नक यो सहयोगी र आपसी आदरभाव दृनिकोण भनवष्ट्यमा पनर्न कायम रानियोस्।
सनं हता अन्तगनत सरोकारहरू सम्बोधर्न गर्ने उपयुक्त स्िार्न प्रदायकहरू र त्यहाुँका बानसन्दाहरू र पररवारका सदस्यहरू बीचको परामशनबाट उर्नीहरूको सरोकारहरु स्िार्नीय रूपमा
सम्बोधर्न सुरु गर्नन हन्छ। यस प्रनियामा नर्नवासी वा पररवारका लानग समिनर्न, वा वृद्ध व्यनक्तको वकालत र्नेटवकन (OPAN) को तफन बाट नतर्नीहरूको वकालत समावेश गर्नन सक्छ;
र जहाुँ आवश्यक पदनछ प्रदायकले यसको नशिर नर्नकायको सदस्य सल्लाह लाइर्नबाट सहयोग नलर्न सक्छ।
स्पिताको लानग, कु र्नै पनर्न व्यनक्तले वृद्ध हेरचाह गुणस्तर र सुरक्षा आयोगमा कु र्नै पनर्न समयमा गुर्नासो व्यक्त गर्नन सक्छ र यो कोडले ती व्यवस्िाहरू पररवतनर्न गदैर्न।

पुनरावलोकन गमगत
कोड सोमबार ११ मे २०२० लाई समिनर्न गररएको नियो, २ मे २०२० मा समीक्षा गररयो, ३ जुलाई, २३ जुलाई र २० र्नोभेम्बर २०२० मा हालसानवक भएको हो।
यो अर्नुमोदर्न गर्ने संगठर्नहरू द्वारा अर्नुगमर्न गर्नन जारी रहर्नेछ, जसमध्ये कोहीले औपचाररक समीक्षाको लानग अर्नुरोध गर्नन सक्दछ यनद आवश्यक परेमा आयोनजत पनर्न गरीन्छ।

यो कोड गनम्न तवरमा गवकगसत गरीएको हो र यसलाई समथिन गररएको गथयो:
Aged Care Provider Peak Organisations

Aged Care Consumer and Carer Peak Organisations

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aged & Community Services Australia
Aged Care Guild
Anglicare Australia
Baptist Care Australia
Catholic Health Australia
Leading Age Services Australia
UnitingCare Australia

Carers Australia
Council on the Ageing (COTA) Australia
Dementia Australia
Federation of Ethnic Communities Council of
Australia
• National Seniors Australia
• Older Persons Advocacy Network (OPAN)

संस्करण ५ – २० नोभेम्बर २०२०

INDUSTRY CODE FOR VISITING RESIDENTIAL AGED CARE HOMES DURING COVID-19

