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फ्ल ूकसरी फैललन्छ?

फ्लू लागेको व्यलिले बाल्दा, हाच्छ ्युँ गदाा 
अथवा खोक्दा उसको मयखबाट निस्केको स-
सािा थोपाहरूले गदाा फ्लू फैललिे गछा। 

फ्ल ूहुँदा के-कस्ता लक्षणहरू देखखन्छिछ?

फ्लू लागेको व्यलिहरूमा प्रा्ः तल ददइएको मध््े कय िै 
अथवा सबै लक्षणहरू देखा पिे गछा: ज्वरो अथवा ज्वरो 
आएको महसयस हिे, खोकी, घाुँटी दुख्िे, िाक बग्िे, 
शरीर अथवा मासय दुख्िे, टाउको दुख्िे, थकाइ लाग्िे 
अनि कनहलेकाहीँ बान्ता आउिे अनि पखाला लाग्िे  
(्ो प्रा्ः व्स्कमा भन्दा बालबाललकामा देख्िे 
गररन्छ।) 

मलै ेफ्लकूो खोप कनहल ेलगाउियपछा?

साधारणत्ा फ्लू अक्टोबर देखख मे मनहिामा फैललिे 
गदाछ। त््सैले फ्लू लसजिबाट जोनगिे हो भिे फ्लूको 
खोप लगाउिे सबैभन्दा राम्रो सम् भिेको जाडो सयरु 
हियअघघ अथवा जाडो ्ाममा हो। 

मलै ेफ्लकूो खोप नकि लगाउियपछा?

तपाइँ र तपाइँको नप्र्जिहरूलाई फ्लूबाट अनि ्ससुँग आउि 
सक्िे अन्  जदटलताबाट जोगाउिे सबैभन्दा राम्रो तररका भिेको 
फ्लूको खोप हो। ्सले फ्लू सम्बन्धी रोग, अस्पताल भिाा गियापिे 
अवस्था अनि मृत््यको जोखखमलाई पनि कम गिा मदत गछा।
फ्लू खोपको फाइदाहरू थाह पाउि: 
cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

फ्लकूो खोप कसल ेलगाउियपछा?

फ्लूको खोप सबैले लगाउियपछा। रोग नि्न्रण तथा रोकथाम 
केन्र (CDC) ले ६ मनहिा अथवा सो भन्दा बढी उमेर भएका 
सबैलाई हरेक फ्लू लसजिमा खोप लगाउिको लानग लसफाररस 
गरेको छ। अझ नवशेषगरर फ्लू लाग्िे सम्भाविा धेरै भएकाहरूको 
लानग। गभावती स्रीहरूले पनि फ्लूको खोप लगाउि सक्छिछ। 

फ्लकूो लाग्ि ेजोखखम भएकाहरू को-को हिछ?

फ्लू जसलाई पनि लाग्ि सक्छ। अझ नवशेषगरर सािा िािीबाबय, 
बच्चाहरू, ६५ वषा भन्दा बढी उमेर भएकाहरू, गभावती स्री अनि 
स्वास्थ्् अवस्था राम्रो िभएका अथवा रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता 
कम भएका व्यलिहरूको लानग ्ो अझै खतरिाक हन्छ। फ्लूको 
असरले गम्भीर नबरामी हिबाट जोनगिे सबैभन्दा राम्रो तररका 
भिेको हरेक वषा फ्लूको खोप लगाउिय हो। 

फ्लकूो खोप के-कस्ता प्रकारका छिछ?

फ्लूको खोप प्रा्ः इन्जेक्सिको रूपमा अथवा हातमा फ्लू सट 
(flu shot) ददएर अथवा िाकमा स्प्रे हालेर ददइिे गररन्छ। फ्लू 
सट लगाउि ६ मनहिा वा सो भन्दा बढी उमेरका सबैका लानग 
अियमनत ददइएको छ। िाकमा स्प्रे २ देखख ४९ वषा उमेर 
भएकाहरूको लानग अियमनत ददइएको छ। उत्पादकअियसार 
फरक-फरक खालका फ्लू सटहरू बजारमा उपलब्ध छिछ। 

CDC लसजिल फ्लू खोपको नवष्मा थप जािकारी 
्हाुँ पाउि सनकन्छ:
cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

स्रोत: रोग नि्न्रण तथा रोकथाम केन्र (cdc.gov)

इन्फ्लूएन्जा अथवा “फ्लू” एउटा ्स्तो सिे रोग हो जयि 
अमेररका र ्सको इलाकामा अक्टोबर देखख मे मनहिासम्म 
फैललिे गदाछ। 

्हाुँ साधारणत्ा सोघधिे प्रश् ि अनि त््सको जवाफहरू 
ददइएको छ। ्ो वषा पनि सयरक्षक्षत रहि ्सले पक्कै मदत गिेछ। 

इन्फ्लूएन्जा (फ्लू)
अक्सर सोघधिे प्रश् िहरू
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इन्फ्लूएन्जा (फ्लू)
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फ्ल ूखोपको पैसा कनत पछा?

फ्लू खोपको पैसा कनत पछा भन्िे कय रा तपाइँको 
स्वास्थ्् सेवा कवरेजमा (coverage) निभार पछा। फ्लू 
खोप थोरै रकममा अथवा निःशयल्क कहाुँ पाउि सनकन्छ 
भन्िे कय रा थाह पाउि तपाइँहरू आफ्िो नबमा 
कम्पिीलाई सोध्ि सक्ियहन्छ। साथसाथै, स्थािी् 
स्वास्थ्् नवभाग र स्वास्थ्् केन्रहरूले पनि लसत्तैँमा 
अथवा थोरै पैसामा खोप प्रदाि गिा सक्छिछ। थप 
जािकारीको लानग खोप रकम र फ्लू निदेलशका 
हेियाहोसछ:
aa-nhpihealthresponse.org

स्रोत: रोग नि्न्रण तथा रोकथाम केन्र (cdc.gov)

AA र NH/PI का थप अियवाद गररएका स्रोतहरू पाउिको लानग राखरि् AA र NH/PI स्वास्थ्् प्रनतनि्ा साझेदारी 
वेबपेज www.AA-NHPIHealthResponse.org मा जाियहोसछ। 

खोप लगाएपलछ के-कस्ता साइड इफेक्टहरू 
देखा पछा?
फ्लू खोप सयरक्षक्षत र प्रभावकारी छिछ। खोप लगाएपलछ 
कसै-कसैलाई सािानतिा साइड इफेक्टहरू देखा पिे 
गछा जस्तै हात दुख्िे, हल्का ज्वरो आउिे अनि दुखाइ 
महसयस हिे। ्ी अवस्थाहरू केही ददिमै सयघिन्छिछ। 

के म कोक्षभड-१९ को र फ्लकूो खोप एउटै सम्मा 
लगाउि सक्छय ?
्दद आवश््कता पूरा गरेको छ भिे, एउटै क्षभजजटमा फ्लू र 
कोक्षभड १९ को खोप लगाउि सनकन्छ। अनि ्ो कय राको 
लसफाररस CDC र ्सको खोप अभ््ासमा सल्लाहकार सघमनत
(ACIP) ले गरेको छ। 

फ्ल ूखोप कहाुँ पाउि सनकन्छ?

तल ददइएका कय िै पनि ठाउुँमा तपाइँले फ्लूको खोप 
पाउि सक्ियहन्छ:

 प्राथघमक हेरचाह गिे लचनकत्सकहरू
 तत्काल हेरचाह क्क्लनिक
 संघी् ्ोग्् स्वास्थ्् केन्रहरू
 ग्रामीण स्वास्थ्् नवभागहरू
 मूल निवासी हवाई स्वास्थ्् केन्रहरू
 भारती् स्वास्थ्् सेवा
 स्थािी् स्वास्थ्् नवभाग
 फामेसीहरू

(जस्तै: वालमाटा, वालग्रीन्स,
CVS, Rite-Aid)

फ्ल ूर कोक्षभड-१९ बीच कस्तो फरक छ?

फ्लू र कोक्षभड-१९ दुवै अरूलाई सिा सक्िे सासप्रश्वास रोग 
हो तर रोग लाग्िे भाइरस भिे फरक हन्छ। कोक्षभड-१९ 
कोरोिा भाइरसको (सासा-कोभ-२ भनिन्छ) सङ्कछ िमणले गदाा 
हन्छ अनि फ्लू थयप्रै इन्फ्लूएन्जा भाइरसमध््े कय िै एउटाको 
सङ्कछ िणले गदाा हन्छ अनि वार्षिक रूपमा मानिसहरूमाझ 
फैललन्छ।


