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■ गर भ्ावस््म् लहर ेखोकीको खोप लग्उन ुआम् र 
शिि ुदवैुको ल्शग सरुशषित र प्रर्वक्री हुन्छ रनने कुर् 
अध्य्यनहरुले पत्् लग्एको ्छ । 

■ गर भ्ावस््म् (समरवत: २८ हप््म्) खोप लग्उनकुो 
अ भ्ा तप्ईको िरीरले प्रतीरषिकहरुको (एशनटिबशिस) 
उतप्दन ग्छभा  जनु जशनमन ुअशि नै तप्ईको शििमु् 
पगु्छ । ्यी प्रशतरषिकहरुले तप्ईको शििलु्ई जशनमएको 
६ हप््म् आफनै खोप लग्उन त्य्र नहुनजेलसमम 
जोग्उने्छ ।

■ लहर ेखोकी अशत सकं््मक जीव्ण्ुयकु्त रोग हो जसको 
क्रणले गमरीर खोकी ल्शगरहन्छ । ्यसले जसल्ई 
पशन असर गनभा सक्छ तर ्यो ख्सगरी त्यसत् स्न् 
शििहुरु जसल्ई खोप लग्उने बेल् रएको हुदँनै, 
शतनीहरुम् बशि गभरीर हुन्छ (र ि्तक पशन हुन 
सक्छ) । 

■ तप्ईको बच््को समपकभा म् आउने प्ररव्ररक 
सदस्यहरुले पशन लहर ेखोकीब्टि ब््व गरके् 
्छन् रनने कुर्म् शवश्वसत हुन ुमहतवपूणभा ्छ । अन्य 
बच््हरुको खोप अध्वशधक ्छन् रनने कुर्म् शवश्वसत 
हुनहुोस ्र शबगत १० वरभाम् लहर ेखोकीको खोप 
नलग्एक् हेर््ह गनने त्् नशजकको प्ररव्ररक 
सदस्यहरुल्ई सोधनहुोस ्त्की तप्ईको बच््को 
समपकभा म् आउनरनद् कशमतम् २ हप््अशि खोप 
लग्एक् ्छन् रनने कुर् सशुनशचित गनभा सशक्योस ्। 

■ ्यशद गरभावती हुने ्योजन् बन्उदँ ैहुनहुुन्छ अ्व् 
गरभावती हुनहुुन्छ रने तप्ईल्ई कुन खोप गरभावती 
हुदँ् आवश्यक ्छ रनने शवर्यम् आफनो जी.पी 
(िकटिर), एबओररशजनल मेशिकल सशरभास अ्व् अन्य 
प्रद््यकहरुसगं कुर् गनुभाहोस ्।

खोप थिफारिि
लहरे खोकी गरभावती रएको तेस्ो ्रणम् (समरवत २८ हप््म्)

 रुघा   गरभावती मशहल् गर भ्ावस््को कुनै पशन बेल्, ख्सगरी उनीहरुको ल्शग जो रुि् ल्गने मौसमम्, 
गर भ्ावस््को दोस्ो अ्व् तेस्ो ्रणम् हुन्छन् । 

Nepali

तपाईले अब आफ्ो ्जन्मिएको निि ु(गर्भमिा रहकेो निि)ु  
लाई पनहलो नि्िनेख ्ै लहरे खोकी लाग्बाट जोगाउ् सक्हुु््छ ।
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तपाईको बच्ा जथ्मिएपथि
फो्मिा ‘सेर ि डेट टु भ्ानकस्ेट’ (‘Save the Date 
to Vaccinate’) र््े एप डाउ्लोड ग्ु्भहोस्

‘ सेर द िेटि टुि भ्य्शकसनेटि ’ रनने फोन एपले तप्ईको व्यशक्तगत खोप 
लग्उने त्शलक् शदन्छ र तप्ईको बच््ल्ई खोप शदने सम्यको समरण 
गर्उ्ँछ । शवशरनन शरशि्योहरु लग््यत उप्योगी खोप समबशनध ज्नक्रीको 
ल्शग तप्ईले ‘सेर द िेटि टुि भ्य्शकसनेटि ’ को वेवस्इटि पशन हेनभा सकनहुुन्छ 
www.immunisation.health.nsw.gov.au ।

गर भ्ावस््म् खोप नलग्एक्हरुम्, प्रत्ेयक वरभा ठूलो 
हशसपटिलम् जशनमएक् ५० नवज्त शििहुरु लहर े
खोकीको क्रणले शबर्मी प्छभान – ्यी मध्ेय ४० जन्ल्ई 
उनीहरुको रोगको क्रणले असपत्लम् रन भ्ा गनभा 
आवश्यक प्छभा  । 

गराभावसथामिा खोप लगाउन ुकथतको प्ररावकािी हु्ि ?

गरभावती खोप थबनाको (नलगाएको) 
लहर ेखोकी 

गरभावती खोप िथहतको (लगाएको) 
लहर ेखोकी 

्यशद असपत्लम् जनम्उने सबै मशहल्हरुले गर भ्ावस््म् 
खोप लग्एको रए, एक वरभाम् केवल ४ शििहुरुम् म्त्र 
लहर ेखोकी ल्ग्थ्यो । 

एप  
डाउनलोड  
गन्नुहोस् ....
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