
 

 

 

 

वेस्ट नाइल भाइरस के हो ? 
वेस्ट नाइल भाइरस लामखुटेृको टोकाइबाट अत्पन्त सनो संखयामा सने सन्क्रमण हो -  जसेल 
गनीर िबरामी  पानृ सक्छ । 

िवशेष गरी कुलेवस जीनसबाट आएका लामखुटेृहरूले  भाइरस सन्क्रिमत चरालाई टोकेपिछ 
फैिलने रोग हो ।  वेस्ट नाइल भाइरस मूल रूपमा एउटा चरामा पाइने   भाईरस हो । यसबाट 
ग्रिसत कोिवृड प्रजातीहरु जसै्त; कालो कौआ, सानो कागहरु र बुल जे चराहरु लगायत केिह 
सामान्य चराहरुको प्रजाती  जसै्त भङेगरा, गे्रकल चरा र अमेिरकन रिबन्स चरा पदृछन 
जसलाई लामखुटेृले टोकेपछी अरुलाई सदृ छ  ।  

वेस्ट नाइल भाइरस बाट सन्क्रिमत लामखुटेृले मान्छेलाई  टोकेपछी यो रोग सदृ छ ।   
सन्क्रिमत लामखुटेृले टोकेपछी घोडाहरुमा पिन वेस्ट नाइल भाइरस को सन्क्रमण  
संवेदनशीलता  बढछ  । 

लक्षणहरु  
धेरै जसो मािनसहरु लाई वेस्ट नाइल भाइरस सन्क्रमणको लक्षणहरु नदेिखन सक्छ , तर कसै 
कसैलाई पुल लागेको जस्तो लक्षणहरु  देिखन्छ । बढदो उमेरका मन्छेहरु जसै्त ; बुढा 
बयष्कहरु, बृद्ध बृद्धा , जस्को रोग प्रितरोधा त्सक  क्षमता कम हुन्छ,  उिनहरुलाई    वेस्ट 
नाइल भाइरस  सन्क्रमण को उच्च जोिखम हुन्छ   र यसेल गिनर िबरामी पानृ सक्छ । लक्षणहरु  
िननत्र प्रकारका छन : 

• पुल लागेको जस्तो लक्षणहरु लगायत जाोरो आउने , टाउकोको अगाडी को भाग दुखे, मांस 
पेशी दुखे र किहले काँही छालामा दाग हरु आउन सक्छन ; 

• थप लक्षणहरू जसै्त  घाँटी अररो हुने  , मांस पेशी कम्जोर हुने  , लोसेपना , ध्यान 
एकाग्रहनहुने  र कोमा हुन  । 

• संक्रिमत लामखुटेृले टोकेपिछ  ३ िदन देखी १४ िदनसन लक्षणहरु देखापनृ सवद छ ।   

लामखुटे्टको टोकाइ बाट कसरी जोिगने ? 
िनम्न कायृ गरेर लामखुटे्टबाट संक्रमणको सम्भावना कम गनृुहोस्: 

• "िडइट्" वा "इकािरिडन्" युवत तत्व समावेश गरेको लामखुटे्ट हटाउने  िस्वकृत साधन  
कपडामा र बािहर देिखने शिरर को भागमा प्रयोग गनृु होला  । 

• हलका रङको, राम्रो सँग बुिनएको र खुलला खालको, लामो बाहुला भएको सटृ , लामो पेन््ट, 
मोजा, जुता लगाउनुहोला; चकि रङग भएका कपडा मा लामखुटेृ हरु बढी आकिषृत हुन्छन 
र पातलो र टाइट कपडा लगाउँदा यसेल टोक्छ  । 

• िझसिमसे साँझ र िबहानको िमिमृरेमा बािहरी गितिविधहरूलाई कम   गनृुहोस् - यो 
समयमा  लामखुटेृहरु बढी सकृय हुन्छन- छाँया परेको ठाँउ र जंगलमा चै उिनहरु सबै 
समयमा सकृय हुन्छन । 

• तपाईंको घरका सबै झयाल ढोकाहरु राम्रोसँग  ममृत गिरएका सृ्कनहरु लगाएर बनद गनृु होला  । 
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लामखुटे्ट को जनसंख्या कम गनृुहोस् : 
लामखुटे्ट प्रजनन साइटहरूबाट छुटकारा पाउन किमतमा हप्ताको एक पटक जमेको 
पानी लाई  फ्पाँवुन होस  : 
• आफ्नो घर विरपरी  बािहर पानी जना हुने भाँडा, खालडा खुलडी हरुलाई िनयाल्नु होस  । ित
पानी जनेत्र ठाँउ वा भाँडाहरुलाई कनतीमा हपताको एक पटक खाली गनृु होस्, पानी लाई
पवाँल पारेर िनकाल्नु होस र भाँडा लाई  िडस्पोज गनृु होस् ।

उदाहरण को लागी :

» पलािस्टक वेिडंग पूलहरू 

» एक पांगे्र ठेलागाडी 

» पूल कभरहरू 

» चरालाई  पानी िदन या नुहाउन राखेको  पानी  

» टायरहरु   

» भाँडामा रािखएको िबरूवा मुिनको पयान्स / सॉसरहरू 

• भिरएको छतका गटरहरू सफा गनृुहोस् ; पानी िनकास रोवेन  पात र फोहरहरु   हटाउनुहोस् ।

• बषाृको पिन जनागनृका लागी रािखएका बयारलहरुमा फोहोर नपरोस भनेर यसलाई राम्रो
सँग ढावुन होस ।

• बडृबाथमा राखीएको पानीलाई हपतामा एकपटक बदल्नुहोस, यिद प्राकृितक पानी को प्रबाह
गराएको छैनभने  िनजी सजावटी पोखरीहरूमा भएको पानीलाई सुद्ध बनाउनुहोस अथवा
लामखुटेृ िबरुद्धको  िसवकृत औषधीको प्रयोग गनृुहोस  ।

• पौडंी पोखरी सफा राख्नुहोस  र उिचत   वलोरीन राख्नुहोस् ।

• घर बािहर रहेका  िरसाइिवंलग कने्टनरहरूको फेदमा पवालहरू पानृुहोस ता िक जमेको
पानी सिजलै बािहर िनस्कन पाओस ।

• घर विरपरी जमेको पानीलाई हटाउन लयाण्ड से्किपङको सहायता िलनुहोस र पानी जनत्र
निदनुहोस ।

• यिद तपाइँ को बयाकयाडृ छ र त्पसमा पानी नाली / ढल छ भने कृपया उपचारको
िवकलपहरू का लागी सललाहगनृ   ओटावा पिबलक हेलयमा कल गनृुहोस्।

वेस्ट नाइल भाइरस र  लक्षणहरुको बारेमा थप जानकारीका  साथै सवास्थ्य सेवा प्रदायकलाई  
किहले सनपकृ गने  भने्न बारे थप जानकारीका लािग , ओटावा  पिबलक हेलयमा ६१३-५८०-६७४४
मा फोन गनृुहोस अथवा हाम्रो वेब साइट OttawaPublicHealth.ca/WestNileVirus  मा हेनृु 
होला 

Nepali - 08/2021 

http://OttawaPublicHealth.ca/WestNileVirus
http://www.OttawaPublicHealth.ca/
https://twitter.com/OttawaHealth?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ottawahealth/

	वेस्ट नाइल भाइरस रोवनुहोस् 
	वेस्ट नाइल भाइरस के हो ? 
	लक्षणहरु 
	लामखुट्टेको टोकाइ बाट कसरी जोिगने ? 
	लामखुट्टे को जनसंख्या कम गनुृहोस् : 




