उष्मायि (Incubation) अवधि
जिका भाइरसको उष्मायन अवचध 3–14 ददनको बीिमा रहन्छ ।
व्यवस्थापि
जिका भाइरसको सङ्क्रमणको ववरुद्ध कुनै ववर्शेष औषचध छै न र उपिारमा मुख्य
रुपमा लक्षणहरुबाट राहत प्रदान गने र तनिशलीकरण गने कायशहरु गररन्छ । यदद
लक्षणहरु बबग्रदै गएमा रोगीहरुले मेडडकल हे रिाह र सल्लाह सलनु पदश छ ।
रोकथाम
वतशमानमा, जिका भाइरस ववरुद्ध कुनै प्रभावकारी खोप छै न । जिका भाइरसको
सङ्क्रमण रोक्नको लाचग, िनमानसहरुलाई लामखुट्टे को टोकाइबाट आफूहरु बच्न र
लामखट्
ु टे को वद्
ृ चध रोक्नका लाचग सहयोग प्रदान गने कुरा स्मरण गराइन्छ ।
िनमानसहरुलाई िीका भाइरसको यौन प्रसारण रोक्न सावधानी अपनाउनको लाचग
सल्लाह ददइन्छ ।

िामखुट्टे बाट–सिे रोगहरुिाई रोलिको िाधग सामान्य उपायहरु
1. खुल्ला, हलुका-रां गको लामो-बाहुला भएको लुगाहरु लगाउनहोस ् । र्शरीरका

खुल्ला भाग वा लुगाले नढाककएका भागहरुमा DEET-युक्त ककरा
तनवारकको प्रयोग गनह
ुश ोस ् ।

2. बादहरी गततववचधहरुमा सांलग्न हुँदा अततररक्त रोकथामको उपायहरु

अपनाउनह
ु ोस ्ः

•

बास्नादार कस्मेदटकहरु र छाला हे रिाहका साम्रगीहरु प्रयोग नगनह
ुश ोस ्

•

ककरा तनवारकहरु तनदे र्शन अनुरुप पुनः लगाउनुहोस ् ।

3. ववदे र्श भ्रमणमा िाँदा ववर्शेष दटटपणीहरुः
•

यदद जिका भाइरस प्रसारण (प्रभाववत क्षेत्रहरु) भएको ठाउँ हरुमा िाने
हो भने, यात्रुहरुले, ववर्शेष गरी रोग प्रततरोध समस्या भएका वा

गम्भीर रोतनक रोगहरु भएका व्यजक्तहरुले, यात्रा गनभ
ुश न्दा कजम्तमा
6 हटता अति डाक्टरसँग परामर्शश गने व्यवस्था गनुश पदश छ, र

लामखुट्टे को टोकाइबाट बच्न अततररक्त रोकथामको उपायहरु
अपनाउनु पदश छ ।

•

यात्राको दौरानमा, यदद प्रभाववत भएको ग्रासमण ठाउँ हरुमा िाँदै
हुनुहुन्छ भने, आफूसँगै बोक्न समल्ने एउटा पोटे बल झुल राख्नुहोस ्
र त्यसमा पमेचिन (permethrin) (एक कीटनासक) लगाउनुहोस ्
। पमेचिन छालामा लगाउनु हुँदैन । यदद असहि महसुस भएमा
तुरुन्तै मेडडकल हे रिाह सलनुहोस ् ।

•

प्रभाववत क्षेत्रहरुबाट गएर फकेका यात्रुहरुले हां गकांगमा आएको कजम्तमा
21 ददनसम्म ककरा तनवारक लगाउनु पदश छ । यदद असहि महसुस
भएमा, िस्तै, ज्वरो आएमा, तुरुन्तै मेडडकल सल्लाह सलनुपदश छ, र
डाक्टरलाई यात्राको वववरणहरु ददनु पदश छ ।

गभशवती मदहलाहरु र 6 मदहना वा सोभन्दा बढी उमेरका बच्िाहरुले DEET–युक्त
ककरा तनवारकहरुको प्रयोग गनश सक्छन ् । लामखट्
ु टे -बाट सने रोगहरुको प्रकोप वा
महामारी भएको र िोखखम हुन सक्ने दे र्शहरुमा वा क्षेत्रमा यात्रा गने 2 मदहना वा बढी
उमेर भएका बच्िाहरुको लाचग 30% सम्म DEET भएका DEET-युक्त ककरा
तनवारकको प्रयोग गनश सक्नुहुन्छ । ककरा तनवारकहरुको प्रयोग र ध्यान ददनुपने
कुराहरुको वववरणका लाचग, कृपया ‘ककरा तनवारक प्रयोग गने उपायहरु’ हे नह
ुश ोस ् ।
यौि प्रसारणको रोकथाम*
A. यात्रीहरुले प्रभाववत क्षेत्रहरुमा िाँदा यौन सम्पकश नगने वा
कन्डम प्रयोग गने कुराहरु वविार गनप
ुश दश छ ।
B. प्रभाववत क्षेत्रहरुबाट फकशने पुरुष यात्रीहरुले कजम्तमा 3 मदहना सम्म

र मदहला यात्रीहरुले 2 मदहना सम्म यौन सम्पकशबाट टाढा बस्नु पदश छ,
वा कन्डमको प्रयोग गनुश पदश छ ।

C. गभशवती मदहलाहरुले प्रभाववत क्षेत्रहरुमा यात्रा गरे र आएका आफ्ना
िोडीसँग यौन सम्पकश राख्नु हुँदैन, वा गभशको अवचध भरी कन्डमको
प्रयोग गनुश पदश छ ।
*

थप िानकारीहरु प्राटत भएपतछ यी सावधानीको उपाय सांर्शोधन हुन सक्छ ।

सम्भाववत रुपमा यौन सम्पकशबाट सने जिका भाइरसको बारे मा थप प्रश्नहरु भएका
व्यजक्तहरुले आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह सलनुपछश ।

गभशवती मदहलाहरुले जिका भाइरस प्रसारण भएको ठाउँ हरुमा यात्रा गनुश हुँदैन । गभाशवस्थाको
लाचग तयारी गने मदहलाहरुले माचथ ददएको बद
ु ा A र B लाई ध्यान ददनु पदशछ । यदद

उनीहरुले वा उनीहरुको यौन िोडडहरुले प्रभाववत क्षेत्रहरुमा यात्रा गने योिना बनाएमा, उनीहरुले
सुझावको लाचग उनीहरुको डाक्टरसँग िोखखमको बारे मा परामर्शश गनप
ुश छश । यात्राको दौरानमा र
त्यस ठाउँ हरुबाट फकेपतछ कजम्तमा पतन 21 ददनको अवचधसम्म, गभशवती मदहलाहरु सदहत
सम्पूणश यात्रीहरुलाई DEET–युक्त लाम्खट्
ु टे तनवारक लगाउन सल्लाह ददइन्छ ।
गभशवती मदहलाहरुलाई तनम्न कुरामा सल्लाह ददइन्छः
• तनयसमत रुपमा प्रसवपव
श ो फलो अपमा उपजस्थत हुनुहोस ् र उपजस्थत भएका
ू क

डाक्टरहरुलाई भखशरैको यात्राको इततहासको बारे मा भन्नह
ु ोस ्;

• जिका भाइरस सङ्क्रमणका लक्षणहरु वविार गनह
ुश ोस ् र यदद अस्वस्थ महसुस

भएमा सकेसम्म िाँडो मेडडकल सल्लाह सलनुहोस ्;

• प्रभाववत क्षेत्रहरुमा यात्रा गरे र आएका आफ्ना िोडीसँग यौन सम्पकश नराख्नुहोस ्,

वा गभशको अवचध भरी कन्डमको प्रयोग गनह
ुश ोस ् ।

िामखुट्टे वद्
ु ोस ्
ृ धिको रोकथामकोिाधग सहयोग गिह
फोहोर पानी िम्नबाट रोक्नुहोस ्

1.
•

भाडाहरुको पानी हटतामा एक पटक बदल्नुहोस ्

•

फूलको गमलाहरुको तल पानी िम्न सक्ने भाडाहरु नराख्नुहोस ्

•

पानीका भाडाहरुलाई कडा रुपमा छोटनुहोस ्

•

एयर–कजन्डसनरको पानी झने ककजस्तमा फोहोर पानी निमेको सतु नजश्ित
गनह
ुश ोस ्

•

प्रयोग भएका सम्पण
ू श क्यानहरु र बोतलहरुलाई छोवपएको डस्टबबन सभत्र
राख्नह
ु ोस ्

रोगका माध्यमहरु र वद्
ुश ोस ्
ृ चध हुने ठाउँ हरुको तनयन्त्रण गनह

2.
•

खाना राम्ररी भण्डारण गनह
ुश ोस ् र फोहोरहरु उचित तररकाले फ्याँक्नुहोस ्

लामखट्
ु टे को वद्
ृ चधलाई तनयन्त्रण र रोकथाम गनश थप िानकारीहरुका लाचग
खाद्य

तथा

Hygiene

वातावरणीय

सरसफाइ

Department

ववभाग

(Food and Environmental

(FEHD))

को

वेबसाइट

http://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/handbook_prev_mos_breedi
ng.html मा हे नह
ुश ोस ् ।
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