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प्रिय बफ्लो पब्ललक स्कूल समदुाय: 

2383 Fillmore Avenue अवब्स्ित Destiny's Restaurant मा फुड सप्रविस कमिचारीलाई, फेब्रुअरी ९ र ११ माचि, २०१९ को बीच 
हेपाटाइटटस ए भाइरसद्वारा सहकर्मिहरु र संरक्षकहरुलाई िभाव पारेको हुन सक्ने इरी काउन्टी स्वास््य प्रवभाग (ECDOH) ले 
अवगत गराएको छ। Destiny's Restaurant एक dine- in / take-out बीपीएस समुदाय सदस्यहरुको लोकप्रिय रेस्टुरााँ हो। 

70 Chalmers Avenue, Buffalo, NY 14214 को Elim Christian Fellowship मा माचि १३, २०१९ र माचि १४, २०१९, 
टदउाँसो ३ देखि ८ बजेसम्म ननिःशुल्क िोप ब्क्लननक सञ्चालन गररनछे जसले रेस्टुरााँमा फेब्रुअरी २७ र माचि ११, २०१९ को 
बीच िाएको थियो। ECDOH अथिकारीहरू अनुसार, जसले फेब्रुअरी ९ देखि २६ को बीचमा िाएको छ, ऊ िभाप्रवत हुन 
सक्छ तर यो जोखिमबाट संक्रमण रोक्नको लाथग हेपाटाइटटस ए िोपको फाइदा उठाउन सककाँ दैन र िाना िाएपनछ ५० घण्टा 
सम्म लक्षणहरूको लाथग आफूलाई र पररवारको ननगरानी गनि उत्प्िेररत गररन्छ। हेपाटाइटटस ए भाइरसको लक्षणहरु हुने 
व्यब्क्तले थचककत्प्सा मूल्यांकन िोज्नु पछि। 

(तल) को काउन्टी वेबसाइटको र्लङ्कले माननसहरूलाई तीव्र स्क्रीडडङ र िोपको लाथग प्रिरेब्जस्टर गने अनुमनत टदन्छ: 

http://www2.erie.gov/health/index.php?q=hep-vaccine-clinic 

हेपाटाइटटस ए मान्छेले िाने या प्रपउने उत्प्पादनहरुमा पटहले नै कसैद्वारा संक्रर्मत िदपू्रित वा वासी िानाद्वारा िसाररत 
हुन्छ। रोग ननयन्रण तिा रोकिाम केन्रका अनुसार रोग िकान, कम्जोर िाने इच्छा, पेट दिुाइ, वाकवाकी, जब्न्डस र गाढा 
मूर रङ्गद्वारा थचब्ननत गररएको छ। लक्षण अक्सर सीडीसी (CDC) अनुसार, संक्रमणको चार हप्ता पनछ लक्षणहरु िाय देिा 
पदिछ। ६ बिि भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु लक्षण-मुक्त छन।् 

बच्चाहरुलाई ननयर्मत रूपमा सन ्१९९४ देखि हेपाटाइटटस ए प्रवरुद्ि िोप लगाइदै छ, तपाईको फेर्मली कफब्जर्सयनलाई 
तपाईको बच्चाको िोप रेकडि फोन गरेर िोप लाउनु अनघ सबै क्रममा भएको हुन्छ। हेपाटाइटटस ए संक्रमणको िनतकक्रयामा 
उत्प्पादन गररएको एन्टीबॉडी जीवनभरको लाथग हुन्छ। 

यस महत्त्वपूणि स्वास््य समस्याको बारेमा िप जानकारीको लाथग कृपया ECHD वेबसाइट: erie.gov/health. 

मा हेनुिहोस ्वा स्वास््य प्रवभागलाई 716-858-7697 मा कल गनुिहोस।् 
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