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कसरी FLU (फ्ल)ू ह्यान्डल (सामना) गने:

उचित FLU (फ्लू) स्वास््य र स्वच्छताको लाचग सल्लाहहरू

यदि तपाईको बच्चालाई फ्लूको पदिचान गरिएको छ भने उनीिरू ज्विोमुक्त नभएसम्म कम्म्तमा २४ घण्टा सम्म
ज्विो कम गने औषधीिरू जस्तै आईबीप्रोफिन जस्ता औषधीिरूको प्रयोग बबना नै घिमै बस्नप
ु छछ ।
फ्लूको लक्षणमा समावेश छन ्:


ज्वरो



खोकी



घााँटीमा दख
ु ाई





नाकबाट पानी बचगरहनु वा भररनु
शरीर दख
ु ाई

टाउको दख
ु ाई



चिसो



थकान



बान्ता र / वा पखाला

यदि तपाईको बच्चासँग कुनै, वा यी लक्षणिरूको संयोजन छ भने, तत्काल उनीिरूको डाक्टिको कायाछलयमा कल
गनुि
छ ोस ् ि उनीिरूले प्रशस्त आिाम ि तिल पिार्छ प्राप्त गिे को ननम्चचत गनुछिोस ्।

यदि तपाईको बच्चासँग अन्य पिु ानो अवस्र्ािरू जस्तै िम, मधम
ु ेि, वा मम्स्तष्क वा स्नायु प्रणालीको समस्यािरु छन ्
भने नतनीिरू फ्लूबाट जदटलताको लागग उच्च जोखिममा छन ्। यस अवस्र्ामा यदि नतनीिरू फ्लू जस्तो लक्षण िे िा
पर्यो भने तपाईको डाक्टिलाई तुरून्त कल गनि
ुछ ोस ्।

तपाई यी स्वास््य ि स्वच्छता अभ्यासिरूको अनुसिण गिे ि फ्लू िुने वा िैलाउनबाट बच्न सक्नुिुन्छ:



हरे क ददन धेरै पटक आफ्ना हात धुनुहोस ्। ककटाणु नष्ट गनन पयानप्त साबुनले धुनुहोस ्।

तपाईको खोकी वा छ ींक लाग्दा मख
ु र नाकलाई दटश्यल
ू े छोप्नह
ु ोस ्। तपाईका हात कदहल्यै प्रयोग नगनुनहोस ्।
यदद तपाईसाँग एक दटश्यू छै न भने, खोक्दा वा छ ींक लाग्दा तपाईको माचथल्लो आस्तीन वा आफ्नो
पाखुराको कुनामा गनह
ुन ोस ्।



आाँखा, नाक, वा मुखलाई हातले नछुनुहोस ्। हातहरूले कीटाणुहरू बोक्दछ जसले तपाईलाई बबरामी बनाउन
सक्छ।



खाना, ह्यरब्रस वा अन्य व्यक्क्तगत िीजहरू क्लासमेटसाँग साझा नगनह
ुन ोस ्। बबरामी माननसहरूबाट टाढा
बस्नुहोस ्।



यदद तपाई खोक्दै , हान्छयुीं गदै हुनहुन्छ, वा बबरामी महसुस गदै हुनुहुन्छ भने, स्कूल नआउनुहोस ्। तुरुन्त
आफ्नो डाक्टरलाई कल गनुनहोस ्।
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