
खोप कहा ँगएर लगाउन े 
पहिले आफ्नो कार्यस्थलमा समपक्य  ग्््यिनोस ्हक्भ्े धेरजैसनो स्ास्थर 
से्ा केन्द्रिरुले आफ्ा कम्यचारीिरुलाई इन्फलए्न्जाकनो खनोप उपलबध 
गराउछँ्् । 

्ैकह्पक रुपमा, मौसमी इन्फलए्न्जा तपाईकनो जी.पी. (डाक्टर) मार्य त 
र केिी सामद्ाहरक औषहध पसलिरुमा उपलबध िन्छ ।  

 तपाई आफैलाई र तपाईका 
रजेिडेन्टसहरुलाई बचाउनहुोस ्।
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इन्फलुएनिाको सकं्रमणबा्ट हुन े
िोजखमहरुको तुलना गनुनुहोस ् 
सामान्य लक्षणहरु 
● ज्रनो, गला दख््े, हसगा् बहगरि्े, सक्खा खनोकी, ्टाउकनो दख््े र 

मांशपेशीिरु दख््े (१ िप्ा अ्थ्ा तरनो भन्दा बढी)  
● बचचािरुमा गला त्था स्ाश्लीमा समसरा दहेख्े  

सामान्य िज्टलताहरु   
● ह्मनोह्रा
● का् र हप्ास सम्न्धी सकं्रमणिरु
● म्््टकनो मांशपेशीिरु सह्न्््े र म्््टकनो ्ररपरर रिेकनो पातलनो हि्ली सह्न्््े 
● जीण्य हचहकतसकीर अ्स्था खराब िुदँ ैजा्े (जसतै कन्जेस्टी् िा्ट्य  रेलर, 

हस ओ हप डी)

दुलनुभ िज्टलताहरु  
● रगत ह्षाल ्िु्े 
● मह्त्कमा असर 
● मतृर ्

्फलु खोपबा्ट हुन ेसामान्य प्रजतकूल 
घ्टनाहरु
सामान्य प्रजतकूल नजतिाहरु   
● पीडा/दख्ाइ, रातनो िु्े र / सई् लगाएकनो ठाउ ँ्ररपरर सह्न्््े  
● छनो्टनो समरकनो लाहग ज्रनो आउ्े, ्थकाई लाग्े र अ्थ्ा मांशपेशी दख््े  

(१ – २ हद्)

दुलभनु प्रजतकूल नजतिाहरु  
● अह्ट्यकररआ (छाला रातनो िु्े, हचलाउ्े)

अजत दुलभनु प्रजतकूल नजतिाहरु  
● अ्ाराइलेहकसस (एलहज्यक प्रहतहक्रराबा्ट िु्े सं् ेद्शीलता)
● िन्ि्् िु्े
● हगल् बार हसण्ड्नोम (१ हमहलर् डनोसेसमा १ भन्दा कम) 

कमनुचारी इन्फलुएनिा 
(कडा रुघाखोकी) खोप 

थप िानकारीको लाजग
तपाईकनो स्थाह्र सा ््यजह्क स्ासर एकाई (Public Health 
Unit): 1300 066 055

ए्.एस.डब्र ्स्ास्थर इन्फलए्न्जा पषृ्ठ (NSW Health 
influenza page): www.health.nsw.gov.au/flu

इमर्् ाइज अ्टे्हलरा प्रनोग्ाम (Immunise Australia Program): 
www.immunise.health.gov.au

्ेश्ल सेन््टर रर इमर्् ाइजेश् ररसच्य एण्ड सभभेरलेन्स (National 
Centre for Immunisation Research and Surveillance): 
www.ncirs.edu.au   

Nepali



तपाई आफैलाइ र तपाईका 
रजेिडेन्टसहरुलाई बचाउनहुोस ्। 
आ्ाहसर सरािार सह््धा केन्द्रिरुमा बस्ेिरुलाई फल ्(रुघाखनोकी) कनो कारणले 
उ्लेख्ीर जनोहखम पग््सकछ । तरिा ँबस्ेिरुलाई सरािार ग भ्े माह्सिरुले 
प्रतरेक ्ष्य फलक्नो खनोप हल् आ्शरक छ । 

खनोपले ह्म् क्रािरु कम ग ््य सकछ : 

● कम्यचारीिरुले रहेजडेन््टसिरुलाई भाइरस सा ््यमा  
● रहेजडेन््टसिरुमा मतृर ्र रनोगिरुकनो सखंरामा 
● स्ास्थर से्ािरुकनो मागमा 
● घरपरर्ार र सा्थीिरुमा फल ्सा ््यमा   

्फलु सम्वन्ी तथ्यहरु  
के तपाईलाई ्थािा ह्थरनो : 

● प्रतरेक ्ष्य ती्ज्ा स्ास्थर कार्यकता्यिरुमधरे एक ज्ालाईफल ्लाग्ेछ  
● चारज्ामधरे ती्ज्ा स्ास्थर कार्यकता्यिरु हबरामी िुदँा िुदँ ैपह् काममा 

उपहस्थत िुन्छ््  
● रहेजडेन््टसिरुकनो लाहग सकं्रमणकनो श्नोत प्रारजसनो स्ास्थर कार्यकता्यिरु 

्ै िुन्छ्् 
● लक्षण दहेख्भ्न्दा एक हद् पहिले र सात हद् पहछसमम फल ्स ््य सकछ  
● तपाईमा फल ्कनो लक्षण ्दहेखए तापह् तपाईले अरुलाई रनो सा ््य सक्िु्न्छ  

कसले खोप जलन ुपरनु  
रहेजडेन््टसिरुकनो सरािार ग ््य प्रतरक्षरुपमा सलंग् िु्े सबै स्ास्थकममी 
कम्यचारीिरुले खनोप हल् ्पछ्य  । 

● हबरामीकनो समपक्य मा आउ्े प्रशासह्क कम्यचारीिरुले  
● डाक्टरिरुले   
● पररचाररका (्स्य) र सरािारकता्यले 
● ्ेथराहपस्ट (उपचार ग भ्े) िरुले  
● धाहम्यक कार्यकता्यिरुले  
● सरसराई ग भ्े र भान्सामा काम ग भ्ेिरुले  
● स्रसें्किरुले 
● अस्थारी त्था आहशकं समर काम ग भ्े कम्यचारीिरुले        

कजहले खोप जलनपुरनु   
खनोप उपलबध िु्ासा्ैथ रसकनो सइ् हलई िा््ि्नोस ्। फल ्मौसमकनो बारमेा केिी 
भन्् सहकदै्  र रनो अहप्रलकनो प्रारमभदहेख ्ै शर्ु िु्सकछ र अक्टनोबरकनो 
अहन्तमसमम रि् सकछ । फल ्मौसम शर्ु िु्भ्न्दा पहिले रसकनो सई् हलएमा 
ह्कै प्रभा्कारी िुन्छ र रसले असर दहेख् करीब २ िप्ा लागछ तर जहतबेला 
पह् रनो सइ् लगाउ् सहकन्छ । 

प्रत्ेयक ्वरनु ्फलु खोप जदन आ्वश्यक परनु  
्ाहष्यक रुपमा खनोप लगाउ्ाले तपाई र अरुिरुलााई फलब्ा्ट बच् रनोग प्रहतरनोधातमक 
क्षमताकनो सतर बढाउछँ । ्रा ँहकहसमकनो भाइरसिरुकनो असरिरुबा्ट बच् प्रतरेक 
्ष्य अधा्हधक खनोप लगाउ् आ्शरक छ हक्भ्े फल ्भाइरस बषषै हपचछे 
बदहलरि् सकछ । 

इन्फलए्न्जा स ््यबा्ट कम ग ््यलाई : 

● ह्रहमत रुपमा साब््  र पा्ीले अ्थ्ा िात सरा ग भ्े अ्कनोिलले  
िात ध्् ि्नोस ्

● खनोकदा अ्थ्ा िाछर ्गदा्य ह्टसरले् आफ्नो मख् र ्ाक छनोप्ि्नोस ् 
● तपाईले प्ररनोग ग्््य  भएकनो ह्टसर ्उहति्ैखेर हब्मा फराक्ि्नोस ् 

 तन्दर्ुसत र स्स्थ माह्सलाई  
पह् फल ्लाग् सकछ । 

 


