इबोलाका तथ्यहरू
इबोला के हो ?

यो कसरी फैलन्छ ?

हावाबाट इबोला तपार्इंलार्इ लाग्दै न
पानीबाट इबोला तपार्इंलार्इ लाग्दै न
खानेकुराबाट इबोला तपार्इंलार्इ लाग्दै न

• इबोला भाइरसबाट हुन्छ
• इबोला सन ् १९७५ दे खि छ
• इबोला रोक्न कुन्नै भ्याक्सिन
छै न
• इबोला दर
्ल हुन्छ
ु भ
• प्रारम्भिक उपचार महत्वपूर्ण हुन्छ

यसबाट मात्रै तपार्इंलार्इ इबोला लाग्न सक्छः

• इबोलाबाट बिरामी भएको वा मरे को व्यक्तिको शरीरका
तरल पदार्थ । शरीरका तरल पदार्थहरूः

जोखिममा को छ ?

रगत

वान्ता

पसिना

पिसाब

थुक

• उच्च जोखिममा रहे काहरूः
• साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू
• स्वास्थ्यस्याहार गर्ने कामदारहरू

वीर्य

दिसा (दिसा/पखाला)

अन्य तरल पदार्थहरू

• संक्रमित वस्तुहरू (सुर्इहरू, मेडिकल सामाग्रीहरू, लुगाहरू, तन्नाहरू)
• संक्रमित पशह
ु रू (रगत वा तरल पदार्थहरू वा संक्रमित मास)ु

इबोलाका लक्षणहरू केके हुन ् ?

लक्षणहरू संक्रमण भएको २ दिनभित्र सुरू हुन सक्छ

पहिलो अवस्थाहरू

पछिका अवस्थाहरू

zzzz...
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थकान

टाउको दख्
ु ने
ज्वरो (१०१.५
डिग्रीभन्दा उच्च)

पेट दख्
ु ने
बेहोस हुने

आँखा रातो हुने
डाबर आउने

magnuscorp.com

तपार्इं जोखिममा हुनह
ु ु न्छ
भने के गर्ने त

• तपार्इंमा यीमध्ये कुनै लक्षणहरू छन ् भने
तपार्इंको डाक्टर वा अस्पतालमा अहिले नै
खबर गर्नुहोस ् ।
• पश्चिम अफ्रिकामा तपार्इंको हालसालक
ै त्र
भ्रमण वा इबोलाबाट बिरामी भएको
व्यक्तिसँगको सम्पर्क को बारे मा तपार्इंको डाक्टरलार्इ बताउनह
ु ोस ् ।
• २१ दिनसम्म इबोलाका लक्षणहरू जाँच गर्नुहोस ्
• टाउको दख्
ु ने • मांसपेशीहरू दख्
ु ने • वान्ता हुने
• पखाला हुने • पेट दख्
ु ने • व्याख्या गर्न नसकिने रक्तश्राव
• दाग दे खा पर्ने
• डाक्टरको कार्यालय वा आकस्मिक कोठामा तपार्इं जानुभन्दा
पहिले फोन गर्नुहोस ् । यसले कर्मचारीलार्इ तपार्इंको निम्ति
स्याहार र अन्य मानिसहरूलार्इ सुरक्षा गर्न सहायता गर्छ ।
डाक्टरको सल्लाह सुन्नुहोस ् ।

व्याख्या
गर्न नसक्ने
रक्तश्राव
पखाला (रगत
पनि हुन सक्छ)

फैलनबाट रोक्नुहोस ्
• बारम्बार हातहरू
धुनुहोस ् - साबुन/
अल्कोहलमा आधारित
हात सफा गर्ने
पदार्थहरू
• बिरामी मानिसको
रगत वा शरीरका तरल
पदार्थहरूलार्इ नछुनह
ु ोस ्
• बिरामी व्यक्तिको
सम्पर्क मा आएका
सामाग्रीहरूको प्रयोग
नगर्नुहोस ्
• इबोलाबाट मरे का
कसैको पनि शरीर
नछुनह
ु ोस ्
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थक
ु आउने
(रगत पनि हुन
सक्छ)
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