
 
 

Measles 12.5.22 Nepali 

आदरणीय कलम्बस सससि सू्कल्स समुदाय, 

तपााँईलाई थाहा हुन सक्छ सक कलम्बस पब्लिक हेल्थले दादुराको संक्रामण भइ रहाँदा हाम्रो शहर भरका धेरै स्थानीय सार्वजसनक 

स्थानहरूमा दादुराको पुसि भएका घिनाहरूको अनुसन्धान गरररहेको छ।    

दादुरा रोग खोपले रोकथाम गनव ससकने रोग हो जुन अत्यसधक संक्रामक हुन्छ र संक्रसमत व्यब्लिले खोक्दा र्ा हाब्लिउाँ गदाव 

हार्ाबाि फैसलन्छ। दादुराबाि बच्न सबैले गनव सके्न सबैभन्दा महत्त्वपूणव कुरा भनेको दादुरा-मम्प्स-रुबेला (एमएमआर) खोप 

लगाउनु हो, जुन सुरसित र अत्यसधक प्रभार्कारी छ। एमएमआर को एक खुराक दादुरा रोक्न ९३% प्रभार्कारी हुन्छ र दादुरा 

रोक्नलाई दुई खुराक ९७% प्रभार्कारी हुन्छ। 

डिस्ट्रिक्टमै कलम्बस डसडि सू्कल्समा हाल दादुरा भएका डिद्यार्थीहरूको कुनै ररपोिट  गररएको छैन। 

दादुराबाि बचे्न सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको खोप लगाउनु हो। एमएमआर खोप सर्द्यालयमा चासहने खोपहरू मधे्य एउिा हो। सस 

सस एसका नसवहरूले प्रते्यक सर्द्याथीले खोप लाए/नलगाएको पत्ता लगाउनु हुन्छ। खोप अपूणव भएको भए सर्द्याथीहरूले कहााँ 

पहुाँच गनव सक्छन् भने्न जानकारी र्हााँहरूले सदन सकु्नहुन्छ। यो खोप सदने प्रसक्रया प्रते्यक सू्कल र्र्वको सुरुमै पूरा हुन्छ र नयााँ 

भनाव हुने सर्द्याथीहरूकालासग भने चसलरहन्छ।  

यसद तपााँईको बच्चा १२ मसहना र्ा मासथ उमेरको छ र एमएमआर खोप लगाइएको छैन भने तपााँईले उनीहरूलाई तुरुनै्त खोप 

लगाउनु पछव । कृपया ध् यान डदनुहोस्: खोप नलगाएका बालबाडलकालाई सू्कलबाि बडहष्कार गनट सडकन्छ यडद 

उनीहरूको सू्कलमा कुनै पडन अरु बच्चा यस रोगबाि संक्रडमत भएको भए। समुदायमा भएको दादुरा संक्रमणको 

सम्पकट मा आएमा उडनहरूलाई डिद्यालयबाि पडन बडहष्कार गनट सडकन्छ। 

कलम्बस पब्लिक हेल्थ र नेशनर्ाइड सचल्ड्र ेन्स हब्लििलसाँगको सहकायवमा पररर्ारहरूले खोप ब्लिसनकहरूमाफव त पसन 

खोपहरू लगाउन सक्छन्। एमएमआर खोपहरू ससहत कुनै पसन खोप चासहने पररर्ार र सर्द्याथीहरूकालासग खोपहरू उपलब्ध 

छन्। थप रूपमा, कलम्बस पब्लिक हेल्थले एक र्र्व र्ा सोभन्दा मासथका जो कसैलाई पसन एप्पोइन्टमेन्ट सबनै पसन खोप सदने 

प्रस्तार् उपलब्ध छन्। 

अडभभािकले के गनट सक्छन्?  

• सर्वप्रथम, आफ्नो समू्पणव पररर्ारले खोप लगाए/नलगाएको अर्स्था बारे पत्ता लगाउनुहोस्। के तपााँई आफ्नो सबै 

दादुरा खोपका बारेमा अपडेि िु डेि (अद्यार्सध) हुनुहुन्छ? 

• कलम्बस ससिी सू्कल्स स्वास्थ्य सेर्ाहरूले दादुराका (केस) ब्लस्थसतहरूलाई पत्ता लगाउन (िर ्याक गनव) कलम्बस पब्लिक 

हेल्थसाँग साझेदारी गदवछ र आर्श्यक परेमा परीिण र क्वारेन्टाइनकालासग उपयुि मागवसनदेशन प्रदान गदवछ। 

• दादुरा रोक्नकालासग खोप सुरसित र अत्यसधक प्रभार्कारी हुन्छ। यसद तपााँई आफ्नो बच्चालाई खोप लगाइएको छ सक 

छैन भने्न सनसित हुनुहुन्न भने तपााँईले आफ्नो स्वास्थ्य सेर्ा प्रदायकलाई र्ा तपााँईको बच्चाको सू्कलको नसवलाई सम्पकव  

गनव सकु्नहुन्छा  

• यसद तपााँईको घरमा कसैलाई दादुराका कारण हुन सके्न लिणहरू देखा परेको छ र्ा अनुभर् गरररहेको छ भने, 

कृपया तपााँईको सर्द्याथीलाई घरमै राख्नुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकलाई सम्पकव  गनुवहोस्।  

• दादुरा, मम्प्स र रुबेला (MMR) खोपको कब्लिमा एक डोज पाएका सर्द्याथीहरूलाई दादुराको सम्पकव मा आएपसन 

अलगै्ग बसु्न पदैन। 

• खोिा मूख छोपु्नहोस्, हात धुनुहोस् र बारम्बार छोइएका सतहहरूलाई सफा र कीिाणुरसहत गनुवहोस्। 

 

यसद तपााँई दादुराबारे थप सामान्य जानकारी सलन चाहनुहुन्छ र्ा तपााँईका बच्चाले खोप लगाए/नलगाएको ब्लस्थसत बारे असनसित 

हुनुहुन्छ भने, तपााँईका बच्चाको सू्कल नसवलाई सम्पकव  गनुवहोस्। तपााँईले 
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सकु्नहुन्छ।  प्रश्नहरू भएका जो कोहीले पसन (CPH) कलम्बस पब्लिक हेल्थको  614-645-1519 मा सम्पकव  गनव सक्छन्। 

यहााँ कलम्बस पब्लिक हेल्थबाि बारम्बार सोडिने प्रश्नहरूको थप जानकारीको सूची छ।  

  


