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सबैभन्दा जोखिमपूर्ण 
 संक्रामक दाग, स्क्याब, वा शरीर तरल पदार्ण संग प्रत्यक्ष सम्पकण  
 यौन वा घननष्ठ सम्पकण  (मकंीप्सबाट बच्न कण्डम पयाणप्त नहुन स्छ) 

सबैभन्दा जोखिमपूर्ण 
 म्वाइँ िान ु

 अँगालो हाल्न ु

 पूरै लुगा नलगाएका माननसहरूसँगै भीडभाड भभत्र भएको पाटीमा नाच्दै 

सम्भव 

 पेय पदार्ण, भेप्स वा चुरोट साझदेारी गदै  

 ओछ्यान, तौभलया, व्यक््तगत शौचालयका सामानहरू, वा यौन िेलौनाहरू साझदेारी गदै 

 पूरै लुगा लगाएका माननसहरूसँग भभत्र भीडभाड भएको पाटीमा नाच्दै 

असम्भव 

 प्रायः लुगा लगाएका माननसहरूसँग बाहहर पाटीमा नाच्दै 

 ककराना पसलमा कसैको छेउमा हहडं्दै 

 पसलमा लुगा लगाउने प्रयास गदै 

 अरूले छुने ढोकाको नब वा अन्य उपकरर्हरू छुनु (जस्कतै क्जम, कफी शप, आहदमा) 
 क्स्कवभमङ पूल, तातो टब, वा पानीमा 
 सहकमी-बाट-सहकमी संक्रमर् 

 ववमानमा उडदा वा सावणजननक यातायात प्रयोग गदाण 
 सावणजननक शौचालय प्रयोग गदाण  

मंकीपो्सबाट बच्न सबैले ननम्न कदमहरू चाल्नुपछण : 
 कुनै पनन नक्जकको सम्पकण मा सलंग्न हुन ुअनघ नक्जकको शारीररक र यौन सम्पकण हरूसँग उनीहरूको सामान्य स्कवास्क्यको बारेमा कुरा गनुणहोस,् 

जस्कतै हालैका दागहरू वा घाउहरू। 
 हालसाल ैभाइरसको ननदान भएका व्यक््तहरू वा संक्रभमत भएका व्यक््तहरूको सम्पकण मा नआउनुहोस ्

 मंकीपो्स चकत्ते वा घाउसँग नक्जक, छालादेखि छालाको सम्पकण मा आउँबाट बच्नुहोस।् 
 यहद तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने िोप लगाउनुहोस।् िोपको एक िुराक लगाउँदा गम्भीर रोगको जोखिम कम हुने भए तापनन दवुै िोप प्राप्त 

नगरेसम्म संक्रमर्को जोखिम कायमै रहन्छ। रोकर्ाम रर्नीनतहरू प्रयोग गनुणहोस।् 
 संक्रभमत व्यक््तको सम्पकण मा रहेका कुनै पनन सामग्री (जस्कतै ओछ्यान) को सम्पकण मा नआउनुहोस।् 
 संक्रभमत जनावर वा माननसको सम्पकण मा आएपनछ साबुन पानीले हात धनुे वा अल्कोहलयु्त ह्यान्ड स्कयाननटाइजर प्रयोग गने । 
 श्वासप्रश्वास उपकरर्हरू सहहत बबरामी व्यक््तहरूका हेरचाह गदाण व्यक््तगत सुरक्षा उपकरर् (personal protective equipment, PPE)को प्रयोग 

गनुणहोस।् 

यहद तपाईंलाई लाग्छ कक तपाईं सम्पकण मा आउनुभएको हुन स्छ, वा यहद तपाईंमा 
मकंीपो्सका लक्षर्हरू छन ्भने, अरूबाट (घरपालुवा जनावरहरू सहहत) टाढा रहनुहोस ्र 
मूल्याङ्कन र परीक्षर्को लागग तुरुन्त ैतपाईंको स्कवास्क्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकण  गनुणहोस।्  

प्रकोपका बारेमा र्प जानकारीका लागग, CDC.gov/Monkeypox वा Michigan.gov/MPV मा भ्रमर् गनुणहोस।् 

Ingham County Health Department  5303 S. Cedar Street  Lansing, MI 48911  517-887-4311 HD.Ingham.org  

@queernation3000 द्वारा भसजणना गररएको सामग्रीबाट अनुकूभलत संचारर् जोखिम चाटण। 
 

मंकीपो्सको लागग तपाईंको जोखिम कम गने र्प तररकाहरू: 

 तपाईं आफ्नो यौन र घननष्ठ सम्पकण  साझदेारहरूका संख्या घटाउनुहोस।् 
 बार्हाउस वा अन्य सावणजननक यौन स्कर्लहरूमा नजानुहोस।्  
 माननसहरूले न्यूनतम लुगा लगाउन ेर प्रत्यक्ष, घननष्ठ, छालाबाट छालाको सम्पकण  भएको ठाउँ जस्कतै रेभ्स, पाटीहरू वा ्लबहरूबाट टाढै रहनुहोस।् 

यी कायणक्रमहरू वा स्कर्ानहरूमा उपक्स्कर्त हुनेहरूका लागग, सम्भव भएसम्म छाला-देखि-छालाको सम्पकण लाई कम गनुणहोस।् सार्ै, ध्यान हदनुहोस ्

कक म्वाइँ िानु जस्कता कक्रयाकलापहरूले मंकीपो्स फैलाउन स्छ। 

ननम्न कक्रयाकलापद्वारा मंकीपो्स संचरर् जोखिम: 

हामी ननयभमत रूपमा यौन सम्बन्ध संचाररत संक्रमर् (STI) को लागग जाचँ गनण पनन भसफाररस गदणछौं। भमभशगनमा हालका मंकीपो्स केसहरू मध्ये धेरैमा 
STI पनन छ। भभररगंी र लुतो, मंकीपो्स भन्दा धेरै सामान्य छन ्- नतनीहरू उस्कतै देखिन्छन ्र यसको उपचार पनन गनुणपछण । 

 

hd.ingham.org/DepartmentalDirectory/CommunicableDisease/Monkeypox मा र्प जान्नुहोस ्

  मंकीपो्स: म यसलाई कसरी रो्न स्छु? 


