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इबोला के हो ? 
• इबोला भाइरसबाट हुन्छ 
• इबोला सन ्१९७५ देखि ्छ 
• इबोला रोकन कुनननै भ्ाककसन 
्छनैन 

• इबोला दलु्लभ हुन्छ
• प्ारक्भक उपचार महत्वपूर्ल हुन्छ

जोखिममा को छ ?
• उचच जोखिममा रहेकाहरूः
• साथीहर र परर्वारका सदस्हर
• स्वास्थ्स्ाहार गनने कामदारहर

यो कसरी फैलनछ ? 
हावाबाट इबोला तपाइइंलाइ्इ लाग्ैन 
पानीबाट इबोला तपाइइंलाइ्इ लाग्ैन 
िानेकुराबाट इबोला तपाइइंलाइ्इ लाग्ैन
यसबाट मात् ैतपाइइंलाइ्इ इबोला लागन सकछछः
• इबोलाबाट बबरामी भएको ्वा मरेको व्ककतिको शरीरका 
तरल पदाथ्ल । शरीरका तिरल पदाथ्लहरूः
रगति ्वानतिा
थुक ्वी््ल
पससना पपसाब
ददसा (ददसा/पिाला) अन् तिरल पदाथ्लहर

• संक्रसमति ्वसतिुहर (सुइ्लहर, मेडिकल सामाग्ीहर, लुगाहर, तिननाहर)
• संक्रसमति पशुहर (रगति ्वा तिरल पदाथ्लहर ्वा संक्रसमति मासु)

तपाइइं जोखिममा हुनुहुनछ 
भने के गनने त  
• तिपाइइंमा ्ीमध्े कुननै लक्षरहर ्छन ्भने 
तिपाइइंको िाकटर ्वा असपतिालमा अदहले ननै 
िबर गनु्लहोस ्। 

• पक्चम अफ्रिकामा तिपाइइंको हालसालनैकत्र 
भ्रमर ्वा इबोलाबाट बबरामी भएको 
व्ककतिसँगको स्पक्ल को बारेमा तिपाइइंको िाकटरलाइ्ल बतिाउनहुोस ्। 

• २१ ददनस्म इबोलाका लक्षरहर जाँच गनु्लहोस ्
• टाउको दखु् े• मांसपेशीहर दखु् े• ्वानतिा हुने  
• पिाला हुने • पेट दखु् े• व्ाख्ा गन्ल नसफ्कने रकतिश्ा्व 
• दाग देिा पनने

• िाकटरको का्ा्लल् ्वा आककसमक कोठामा तिपाइइं जानुभन्ा 
पहहले फोन गनु्लहोस ्। ्सले कम्लचारीलाइ्ल तिपाइइंको ननक्ति 
स्ाहार र अन् माननसहरलाइ्ल सुरक्षा गन्ल सहा्तिा ग्छ्ल ।   
डाकटरको सललाह सुननुहोस ्।So
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फैलनबाट रोकनुहोस ्
• बार्बार हातिहर 
धुनुहोस ्- साबुन/
अलकोहलमा आधाररति 
हाति सफा गनने 
पदाथ्लहर

• बबरामी माननसको 
रगति ्वा शरीरका तिरल 
पदाथ्लहरलाइ्ल न्ुछनुहोस ्

• बबरामी व्ककतिको 
स्पक्ल मा आएका 
सामाग्ीहरको प््ोग 
नगनु्लहोस ्

• इबोलाबाट मरेका 
कसनैको पनन शरीर 
न्ुछनुहोस ्
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इबोलाका लक्षणहरू केके हुन ्? 
लक्षणहरू संक्रमण भएको २ ह्नभभत् सुरू हुन सकछ 

ज्वरो (१०१.५ 
डिग्ीभनदा उचच) 

टाउको दखु्े

पेट दखु् े
बेहोस हुने

थकान

आँिा रातिो हुने
िाबर आउने

थुक आउने 
(रगति पनन हुन 

सक्छ) 

पिाला (रगति 
पनन हुन सक्छ)

व्ाख्ा 
गन्ल नसकने 
रकतिश्ा्व

पहहलो अवस्ाहरू पछछका अवस्ाहरू
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इबोलाका तथयहरू
Translated by: A

fghan Translations



Find this poster in more languages:
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Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese
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