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फ्लूको कारण अस्पता्मा भराना हुरेहरू बढेपछि  

बा्बाछ्काहरू्ाई खोप ्गाउर अभभभाव्ाई आग्रह

फ्ूको कारण अस्पता्का वार्ड र सघन उपचार कक्षहरू (ICUs) मा भना्ड हुने बा्बाल्काहरूको संख्ामा तीव्र वृद्धि भएपलि, 
अभभभावकहरू्ाई  ि महहना र सोभन्ा बढी उमेरका बा्बाल्काहरू्ाई इनफ्लुएनजा हवरुधि खोप ्गाउन आग्रह  गररएको ि।

रा. Matthew O’Meara, प्रमलुख बा् रोग हवशेषज्ञ तथा ईमरजेनसी हिद्जलस्न्े ्स वष्डको फ्ूको मौसम चाँरै आएको 
बताए। गएको अहप्र् महहना ्ेखख ्गभग ७०० बा्बाल्काहरू लसर्नी बा् अस्पता् नेटवक्ड  (SCHN) मा उपचारका ्ाहग भना्ड 
गररएका लथए। 

“ बा्बाल्काहरूका्ाहग फ्ू हनकै गम्ीर हुन सकि। अधिकांश घटनाहरू सामान् त्ा हलका भए तापहन, ्ो वष्डमा अहह्ेसमम 
२३ जना बा्बाल्काहरू्ाई ICU मा उपचारको आवश्कता परेको ि जसमध्े केही्े िातीको गम्ीर संक्रमण, पररवरततित 
चेतना, ्ौरा चलने (seizures) र मलुटलु सलुधनिने जसता गम्ीर जटट्ताहरूको सामना गरेका िन्,” रा. O’Meara ्े भने।

“SCHN मा, हामी्े COVID-19 मा भन्ा झनै् चार गलुणा बढी बा्बाल्काहरू फ्ूको कारण अस्पता्मा भना्ड भएको 
्ेखखरहेका िौं।”

एन.एस.रबल्ू. मा ि महहना र सोभन्ा बढी उमेरका सबैजनाको ्ाहग १७ जलु्ाई समम जी.पी. र िाममेसीहरूमा इनफ्लुएनजा खोप 
हन:शलुलक हुनेि। पाँच वष्ड भन्ा कम उमेरका बा्बाल्काहरूका ्ाहग भने खोप जी.पी. हरूकोमा मात्र उप्ब्ध हुनि। 

“्स वष्ड पाँच जना ्ोग् एन.एस.रबल्ू. का बा्बाल्काहरूमध्े एक जना्े मात्र इनफ्लुएनजा हवरूधिको खोप ्गाएका िन् र 
हामी्े त्ो संख्ा बढेको ्ेखनलु साँच्चिकै आवश्क ि। िाममेसी र जी.पी. हरूसँग प्रशसत सटक उप्ब्ध ि र खोप ्गाउन िेरै टढ्ो 
भएको िैन,” रा. O’Meara ्े भने।

“ हवशेष गरी लशशलुहरू र रोगप्रहतरोिातमक क्षमता कमजोर भएका बा्बाल्काहरू फ्ू जसता श्ासप्रश्ाससमबन्ी रोगहरूको 
लशकार हुनिन्, त्सै्े अहह्े खोप ्गाउने बे्ा हो। ्ट् तपाईंको लशशलु ि महहनाभन्ा कम उमेरको ि र त्सकारण फ्ू खोप 
्गाउन असाध्ै सानो ि भने, उसको सलुरक्षा गनमे सबैभन्ा राम्ो उपा् आफनो पररवारका सबै्ाई पूण्डरूपमा खोप ्गाउनलु हो।”

ब्ोननक्ो्ाइटटस जसता अन्  भाइर् संक्रमणहरू पहन बटढरहेका्े, सही सम्मा सही उपचार पाउनलु नै ्ो जारो्ाममा 
बा्बाल्काहरू्ाई सलुरभक्षत राखने मलुख् कलु रा हो।

“्ो जारो्ाममा फ्ूका ्क्षणहरू्ेखख अभभभावकहरू सतक्ड  रहनलुपि्ड। खोकी ्ागने, नाक बगने वा जवरो आउने जसता अधिकांश 
्क्षणहरू्ाई प्रशसत तर् प्ाथ्ड हपएर, आराम गरेर र जवरो झान्ड पारालसटामो् वा आईबलुप्रोिेन जसता दुखाई कम गनमे औषिीहरू 
सलुरभक्षतरूपमा घरमै व्यवस्ापन गन्ड सहकनि” भनी रा. O’Meara ्े बताए।

“्ट् अभभभावकहरू लचननतत भएमा, उनीहरू्े आफनो जी.पी. सँग सम्पक्ड  गनलु्डपि्ड वा Healthdirect को व्यवहाररक सवास्् 
सलुझावको ्ाहग २४-घणटे हट्ाइन प्र्ोग गनलु्डपि्ड। ्ट् तपाईंको बचिा्ाई सास िेन्ड असाध्ै गाह्ो हुनि, िाती दुखि वा ्ौरा चलि 
भने तीन शून्  (000) मा िोन गनलु्डहोस्।”

https://www.healthdirect.gov.au/
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्स जारो्ाममा भाइरस िैल्नबाट रोकन स-साना कलु राहरू्े ठू्ो िरक पान्ड सकि। सबैजना्े हनमन कलु राहरू गरेर आफनो र अरू 
व्यलतिहरूमालथको जोखखम कम गन्ड मद्दत गन्ड सकिन्: 

• असवस् भएमा घरमै बसने, लसिै COVID-19 को परीक्षण गनमे र आिू्ाई सव-आइसो्ेसनमा बसने 

• घरभभत्र वा शारीररक दूरी राखन गाह्ो हुने ईनरोर स््हरू (indoors) मा मासक ्गाउने 

• बाहहर खलुल्ा स््हरूमा वा ठू्ो, राम्री हावा आवतजावत गनमे ठाउँमा खलुल्ा ढोका र झ्ा्हरू भएको ठाउँमा भे्ा हुने 

• हातहरू्ाई सकेसमम बढी िोएर वा स्ाहनटाईज (sanitise) गरेर राम्ो सरसिाइको अभ्ास गरेर 

• सद्ज्ैसँग संक्रधमत हुनसकने हप्र्जनहरू्ाई भेट्न जानलुअधघ वा ठू्ा जमघट तथा का््डक्रमहरूमा जानलुअधघ  COVID-19 
को ्ाहग द्रूत एद्नटजेन परीक्षण गरेर

• खोपहरूको आवश्कता अद्ावधिक रूपमा पूरा गरेर – दुवै फ्ू र COVID-19 को ्ाहग। 

फ्लूको खोप समबन्धी जारकारधीको ्ागग, www.nsw.gov.au/vaccination मा जारुहोस्।

यो जाडोयाममा बा्बाछ्काहरूको हेरचाह गरना सामानय सल्ाहको ्ागग, www.schn.health.nsw.gov.au/
winter मा जारुहोस्।
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