लू ( घाखोक ) स ब धी जानकारी
लू भनेको के हो?
लू भाइरसका तीन कारह

छन्: टाइप A, टाइप B र टाइप C। मािनसह मा टाइप C को अव था महामारीका

अनुपातह मा िवरलै पु े मािन छ। सं िमत िबरामीले खो दा वा हाि छउँ गदा िनि कएका कणह मा भएको लू भाइरस
ासिभ िलयो भने वा भाइरसले दूिषत भएका हातह ले आ नो मुख वा नाक छोयो भने लू सदछ।
कु नै ब ा सं िमत भयो भने, उसलाई वरो िनको भएको 2 दन (िशशुह का लािग 3 दन) र ल णह सु भएको 5 दन
निब दास म उपि थत न दइँ दन
ै ।
ल णह के -के न्?
लू भनेको कु नै

ि ले खो दा वा हाि छउँ गदा िनि कने िछटा वा

य स पकबाट ने सं मण हो।

मु य ल णह मा वरो आउने, जाडो ने, टाउको द ,े खोक ला ,े घाँटी दु ,े सँगान बिगरहने, मांसपेशी दु े र जोन ह
दु े ज ता सम याह देिख छन्। तर पिन, िनमोिनया र इ सेफलाइ टस बालबािलका, ौढ मािनस र कमजोर ितर ा
णाली भएका मािनसह लाई न स छ।
यो ायः किहले छ?
शरद ऋतुमा सु खा हावा ला दा िशिशर ऋतुस म ब दो जोिखम

छ भने के सह

ायः जनवरीितर एकदमै ब छन्।

यसलाई कसरी रोकथाम गन स क छ?
रोकथामका लािग, आ ना हातह साबुन र धाराको पानीले रा ोसँग धोएर सफा टावेल वा पेपर टावेलले पु नुहोस् र अ य
मािनसह ले योग गरे कै टावेल साटासाट नगनुहोस्।
यसका साथै, तपा को व रप र भएका अ य मािनसह मा सं मण फै लाउनबाट रो का लािग तपा ले खो दा वा हाि छउँ
गदा आ नो मुख र नाकलाई ट यु पेपरले छो ुहोस्। कु नै पिन योग ग रएको ट यु पेपर भाइरस र अ य याथोजनह ले
दूिषत ने भएकाले ितनीह लाई तु तै फा नुहोस् र यसपिछ आ ना हातह रा ोसँग धुनुहोस्।

