कोलोराडोका मानिसहरूको स्वास््य र वातावरर्मा सुधार र सुरक्षा गिक समवपकत छ।

मप्स भनििे एक भाइरल रोगबारे सतककता
आमाबाबु र अभभभावकहरूलाइक एक महत्तत्तवपूर्क सूचिा
फेब्रुअरी 9, 2017

स्कूल प्रशासनले कोलोराडोमा एक संक्रामक भाइरल रोग अवस्थामा वद्धृ ि बारे सूचित गनन िाहन्छ।

फेब्रअ
ु री 8 तारीक सम्ममा कोलोराडोमा मप्स

वा यो संक्रामक भाइरल रोगको अवस्थामा 27 पग
ु ेकोछ, र यो संख्या बढ्ने अपेक्षा गररएको छ। द्धवद्यालयमा यो मप्स भननने भाइरल रोग
फैलाउललने क्रम कम गनन, कोलोराडो सावनजननक स्वास््य र पयानवरण द्धवभागले ननम्न जानकारी प्रदान गनन हामीलाई आग्रह गरे को छ।
मप्स

एक भाइरल संक्रमण हो जसले एक वा बढी साललभेरी ग्रन्थीहरूको पीडादायी सुननंने ,ज्वरो आउने र टाउको दख
ु ाने गराउँ छ। सामान्यतया,

मप्स भएको व्यक्ततको कान नक्जकै गालाको क्षेत्रमा र चिबक
ु पछाडड कोणमा क्स्थत पेरोथाइड ग्रंचथ सुननंनु गछन । मप्स संक्रमण भएका केही

माननसहरूमा कुनै लक्षण पनन नहुन सतछ। मप्स दे खख गंभीर जटटलता भने दल
न नै छ, तर मक्स्तष्क सनु नंने, योनन या अंडकोष सनु नने, वा
ु भ
बैरोपन हुने आटद समावेश हुन सतछ।
मप्स खोकी र मागी द्वारा फैललन्छ, वा संक्रलमत व्यक्ततको लार संग प्रत्यक्ष सम्पकन गरे , जस्तै कप वा खाने बतनन साझेदारी द्वारा। मप्सको

लक्षण सामान्यतया मप्स भएको कसैको वररपरर भएपनछ 16 दे खी 18 टदन सम्म्मा द्धवकास हुन्छ। मप्स संक्रलमत मान्छे को ग्रंचथ सनु नंन द्धवकास
हुन 2 टदन अनि दे खी 5 टदन पनछ भाइरस फैलाउन सतछ।

आफ्िो बच्चाको काि वा घााँटी वररपरर ग्रन्थीहरूको कुिै पनि सुनििंिे ववकास भए आफ्िो बच्चाको स्वास््य

प्रदायकलाइक सम्पकक गिुह
क ोस ्। यदद स्वास््य हे रववचार प्रदायकले आफ्िो बच्चालाइक मप्स छ भनि सोचे, उक्त

बच्चालाइक मप्सको लागग परीक्षर् गिक सककन्छ, ग्रिंगथ सनु ििंिु सरु
ु गरे पनछ र 5 ददि सम्मको लागग बच्चा घर बस्िु
पछक ।

सबै द्धवद्याथीहरूको (ककं डरगाटनन दे खी 12 ग्रेड सम्म) द्धवद्यालय प्रवेशको लाचग मप्स रूबेला (एमएमआर) खोपको दईु मान्य खरु ाक हुन आवश्यक
हुन्छ, एक खोप छुट दायर गररएको छ नभएसम्म। (एमएमआर) खोप सामान्यतया द्धवद्यालय प्रवेश (उमेर 4-6 वषन) मा टदइएको अको खरु ाक
संगै उमेर 12-15 मटहना मा टदइएको हुन्छ। 1957 पव
ू न जक्न्मएको व्यक्ततमा शायद मप्स रोग हुन्छ र मप्स संभावना प्रनतरक्षा हो।

कृपया आफ्नो बच्िाको मान्य एमएमआर टीकाकरवा खोपको सही नम्बर छ कक छै न भनन सुननक्श्ित गनन आफ्नो बच्िाको खोप रे कडन समीक्षा

गनह
ुन ोला, (एउटा खोप/सइ
ू प्री-स्कूलमा र दइू वटा सइ
ु हरु ककं डरगाटनन दे खी कलेज सम्म)। यदी तपाईलाइन आफ्नो बच्िाको खोप/सइ
ु को रे कडन पत्ता
लगाउन सहयोगको आवश्यक छ भने, तपाईको स्वास््य प्रदायकसंग सम्पकन गनन सतनह
ु ु न्छ अथवा 303-692-2437 वा 1-888-611-9918 मा

कोलोराडो प्रनतरक्षण सूिना प्रणालीमा कल गनन सतनह
ु ु न्छ। आफ्नो बच्िालाइन एक (एमएमआर) खोप/सुइको आवश्यक छ भने आफ्नो बच्िाको
स्वास््य प्रदायक वा स्थानीय स्वास््य द्धवभागमा सम्पकन गनह
ुन ोला।
(एमएमआर)

खोपको दईु खरु ाक प्राप्त गरे को व्यक्ततहरूसंग मप्स भाइरल भएको व्यक्तत सम्पकन गरे पनन मप्स भइरस

प्राप्त नगरे को व्यक्तत

भन्दा कररब नौ पटक कम सम्भावना हुन्छ। तर, जो एमएमआर को दईु खुराक प्राप्त गरे का केही माननसहरूमा अझै पनन मप्स प्राप्त गनन
सतछ द्धवशेष गरी यटद नतनीहरूले रोग भएको व्यक्ततसंग लामो समयसम्म नतननहरूसंग नक्जक सम्पकन गरे । यदी एक मप्स खोप लगाएको
व्यक्ततलाइन प्राप्त गयो भने, नतनीहरूमा सामान्यतया एक खोप नलगाएको व्यक्ततमा भन्दा गंभीर हुने सम्भावना कम हुन्छ।

यदद मप्सले आफ्िो स्कूलमा असर गछक भिे र आफ्िो बच्चाको समुगचत खोप छै ि भिे, उ/उनिहरू स्कूलमा मप्स
को कनत

धेरै मानिसहरूलाइक छ भन्िे आधारमा 25 वा बढी ददिको लागग ववद्यालय दे खख बदहष्कृत हुि सक्िेछ।
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