
सं ामक या ोए टेराइ टस (पेट र आ ाको जलन) रोगस ब धी 

जानकारी 
 

सं ामक या ोए टेराइ टस भनेको के हो? 

सं ामक या ोए टेराइ टस भनेको िवशेषगरी भाइरसह का कारणल े गदा ने एक कारको या ोए टेराइ टस हो। 
तपा का हातह  वा खानेकुरामा ने दिूषत भाइरसह  मुखबाट िभ  जा छन्, यसपिछ ती भाइरसह  पेटस म फैिलएर 

अझ वृि  छन् जसल ेगदा वा ता ने, झाडापखाला ला  ेर पेट दु  ेज ता सम या िनि त छ। व थ मािनसह मा ायः 
ल णह  सामा य छन् भने बालबािलका र ौढ मािनसह मा एकदम ैग भीर न स छन् र यसले गदा वा ता ने ममा 

ास रो कएर मृ यु समेत न स छ। यसको कुनै िवशेष उपचार िविध छैन र ायः पीडादायी ल णह  कम गनका लािग 

उपचार गन ग र छ। 
 

यो कसरी फैिल छ? 

भाइरसह  िसपी (ओइ टर) ज ता शंबूकह मा ज मा छन्। शंबूक काँचै खाएमा वा रा ोसँग नपकाएमा भाइरस फैिलन स छ। 
यसका साथै, कुनै सं िमत ि ले आ ना हातह  नधोइकन खाना पकायो भने, उसले छुने कुनै पिन खाना दिूषत न स छ 

र यो खाना खाने जो कोही सं िमत न स छ। यसबाहके, कुनै ि ले दसा/वा तालाई रा ोसँग नफालेका वा छोएपिछ 
रा ोसँग हात नधोएका कारणले भाइरसह  उ  ि को हातमा वा व रप र रिहरहन स छन्। यसपिछ, ती भाइरसह  

शरीरिभ  गएर सं मण गराउन स छन्। 
 

यो ायः किहल े छ? 

ायः सं िमत िबरामीह को स या नोभे बरितर ब छ र सो म माचस म जारी रह छ र िडसे बरमा एकदम ैबढी छ। 
बाल याहार सुिवधा थलह मा सामूिहक सं मणका रपोटह  िवशेषगरी सामा य भएका छन्। बाल याहार 

सुिवधा थलमा बालबािलकाल ेएउटै कोठामा धेरै समय िबताउने, एउटै खेलौना साटासाट गन ज ता कायह  भएकाल े

नोरोभाइरसह  सिजलैसँग फैिलन स छन्। 
 

 

यसलाई कसरी रोकथाम गन स क छ? 

सं मणको फैलाव रोकथाम गनका लािग हात धुनु सबैभ दा भावकारी िविध हो। 
आफू सुरि त नका लािग, कृपया आ ना हातह  साबुन र धाराको पानीले रा ोसँग धोएर तलका उपायह को पालना 
गनुहोस्। 
・िवशेषगरी शौचालय योग गरेपिछ वा डायपरह  प रवतन गरेपिछ 

・खाना पकाउनु र खाना खानुअिघ 

・औषिध िलनुअिघ वा अ लाई औषिध दनुअिघ 

कृपया वा ता वा दसालाई छोएर फा ने बेला िड पोजबेल प ा, मा क र ए ोनह  योग गन र ितनीह लाई सोिडयम 

हाइपो लोराइट ( लोरीन ि लच) योग गरी कटाणुरिहत बनाउन सुिनि त नुहोस्। फािलसकेपिछ आ ना हातह  साबुन 

र धाराको पानीले रा ोसँग धुनुहोस्। 
 

 

 

  


