
	

	

गभ#वती मिहलाह,को लािग COVID-19 का बारेमा जानकारी 
 
गभा$व&था मिहला तथा प.रवारको लािग उ3साहजनक तथा कौतहुलतापणू$ ह;ने गछ$ । COVID-19 (कोरोनाभाइरस) को िव@Aयापी संकटको हालको 
अव&थामा गभ$वती मिहलाहG आIनो &वा&Jय र गभ$मा रहकेो आIनो बLचाको &वा&Jयको बारेमा िनकै िचिOतत छन ्भOने कुरा हामी बQुछौ ँ। तल 
िदइएको जानकारीले COVID-19 र तपाईकंो गभा$व&थाले तपाई ंर तपाईकंो बLचामा क&तो Vभाव पान$ सWछ भOने कुरा छोटकरीमा बताउँछ ।  
 
के गभ%वती मिहलामा COVID-19 को जोिखम अझै बढी ह67छ ? 
गभा$व&थामा मिहलाको शरीरमा धेरै प.रवत$न ह;ने भएकाले गभ$वती मिहलामा जोिखम अव[\य ह;Oछ । तर अिहले COVID-19 को सं]मण ह;ने 
गभ$वती मिहलाहG अG Aयि^ जित ग_भीर Gपमा िबरामी नह;ने गरेको कुरा दिेखएको छ । अिधकांश गभ$वती मिहलाहGमा ह`का वा मaयम खालको 
मकb वा Iल ुज&ता लcण माd दिेखने अपेcा ग.रएको छ । दखुको कुरो, अिहलेस_म COVID-19 को खोप पeा लािगसकेको छैन । 
 
COVID-19 का कारणले गभ%पतन ह67छ ? 
COVID-19 का कारणले मिहलाहGको गभ$ तिुहने सम&या ह;Oछ भOने कुरालाई पिुf गनg कुनै Vमाण भेिटएको छैन ।  
 
के COVID-19 मेरो गभ%मा रहेको ब=चामा सछ% ? 
यो भाइरस तपाईकंो गभ$मा रहकेो बLचामा सछ$ (यसलाई vertical transmission पिन भिनOछ) वा यसले तपाईकंो पेटमा रहकेो बLचामा 
असामाOय सम&या `याउँछ भOने कुरालाई पिुf गनg पिन कुनै Vमाण भेिटएको छैन ।  यसैका कारणलेआमाबाट ब'चामा भाइरस सन. स/भावना कम गन3  
श`यि]या गरेर बLचा िनका`न ुपछ$ वा बेथा लाhने औषधी खवुाउन ुपछ$ भOने कुरालाई पिुf गनg पिन कुनै Vमाण भेिटएको छैन ।  कुनै मिहलालाई 
COVID-19 को सं]मण भएको छ वा उनी यो रोग लागेका माOछेको संसग$मा आएकk िछन ्भने पिन स_भव भएस_म ती मिहलाको &वा&Jयमा 
सम&या नआएस_म वा अOय Vसिूतस_बOधी सम&या नदिेखएस_म श`यि]या गरेर बLचा िनका`न ुह;दँनै वा बेथा लगाउने औषधी खवुाउन ुह;दँनै ।  
 
COVID-19 का कारणले @सूितसBब7धी समDया सजृना ह67छ ? 
चीनमा COVID-19 लागेका केही मिहलाहGले मिहना पhुनअुगािड नै बLचा जOमाएका िथए । कोरोना भाइरसको कारणले य&तो भएको हो वा 
स_बिOधत मिहला िबरामी भएकाले िचिक3सकले मिहना पhुन ुअगािड नै श`य ि]या गरेर वा बेथा लगाउने औषधी िदएर बLचा िनकालेका ह;न ्भOने कुरा 
&पf छैन । भख$र जिOमएका िशश ुतथा नवजात िशशहुGमा यो रोगका कारणले जिटलता आउने जोिखम दिेखएको छैन ।   
 
मैले COVID-19 को संकट दौरान पिन @सूितपूव% गनु% पनL जाँच (Dयाहार) गNररहनु पछ% ? 
Vसिूतपवू$को िनयिमत जाँच, िभिडयो एWस रे, आमा र गभ$मा रहकेो बLचाको जाँच ग.ररहन ुपछ$ । तर िन_न Vकारका प.रवत$न (संशोधनहG) ग.रन ुपनg 
ह;Oछ । लहरे खोकk तथा इOIलएुOजा खोपले COVID-19 को सं]मणलाई असर नपानg भए पिन गभा$व&था दौरान यी खोपहG छुटाउन ुह;दँनै । 
 
V&तािवत प.रवत$नमा िन_न लगायतका कुराहG समावेश ह;Oछन:् 

• गभा$व&थाको जाँचको लािग िचिक3सकलाई बढी अOतारालमा भेट्ने वा स#भवभएस#म िचिक3सकसँगको भेट &थिगत गनg  
• बढीमा 15 िमनेटिभd िचिक3सकसँगको भेट समापन गनg  
• िचिक3सकसँगको िनयिमत भेटको सnामा वा अलावा इOटरनेट Vिविधको Vयोग गरेर परामश$ िलने   
• V3यc Gपमा उपि&थत भएर Vसिूतपवू$को &याहारस_बOधी कcा निलने  
• अ&पतालमा धेरै जनासँग नजाने (आIनो जीवनसाथी माd िलएर जाने) 
• स/भवभएस/म अ&पतालबाट चाँडो िड&चाज$ ह;न खोoने 

 
अिहले अDपतालमा ब=चा ज7माउनु सुरिPत छ ? 
बLचालाई जOम िदने सबैभOदा सरुिcत ठाउँ भनेको अ&पताल नै हो िकनकk अ&पतालमा आव[यक पदा$ Vयोग गनg िम`ने तािलम Vाq कम$चारी तथा 
आप3कालीन सिुवधा ह;Oछन ्। मिहलाले गनg बेथाको अनभुव र नम$ल Gपमा वा (इिपड्यरुल ज&ता एनालजेिसयाको Vयोग गनg लगायतका िविध Vयोग 
गरी) श`यि]या गरेर बLचा जOमाउने Vि]यामा ठूलो Vभाव पनु$ ह;दँनै । मिहलाहGलाई योजना मतुािबक मिहना पगेुपिछ Vसिूत गन$ Vो3सािहत तथा 
सहयोग गनु$ पछ$ । 



	

	

 
अिहले ब=चालाई Dतन पान गराउनु सुरिPत छ ?  
&तनपान गराउन चाहने मिहलाहGलाई &तनपान गन$ Vो3सािहत तथा सहयोग ग.रन ुपछ$ । यो भाइरस आमाको दधूबाट सछ$ भOने कुराको कुनै Vमाण 
भेिटएको छैन । अत: बLचालाई &तनपान गराउँदा राrो ह;Oछ । आमालाई COVID-19 को सं]मण भए पिन उनलाई &वतः आIनो बLचासँग 
छुट्याउन ुह;दँनै तर आमाले सरसफाइको बारेमा aयान िदन ुपछ$ तथा बLचालाई खवुाउँदा मा&क लगाउन ुपछ$ । 
 
मैले सरसफाइसBब7धी कDता कदमहT चाUनु पछ% ? 

• अ`कोहलजOय uाOड वास वा साबनु पानीले िनयिमत र बार_बार हात धनेु  
• कोही Aयि^ खोकk रहकेो छ वा हािLछउँ ग.ररहकेो छ भने िनजको निजक नजाने 
• आँखा, नाक वा मखुमा नछुने  
• एकाOतबास ब&ने र अनाव[यक बािहर निन&कने  
• लcणहG दिेखएमा तvुOतै &वा&Jय सं&थामा स_पक$  गनg र जँचाउने  
• सं]मण ग_भीर खालको छ भने उिचत उपचार गनg र सरुcा3मक उपकरणहG Vयोग गनg  
• कुनै एक Aयि^बाट माd सहयोग िलने । तपाईकंो (जीवन)साथीमा COVID-19 का लcण दिेखएका छन ्वा िनजलाई सं]मण भएको 

दिेखएको छ भने ती साथीलाई िलएर अ&पताल नआउने   
• अनाव[यक Gपमा याdा नगनg समwमा भOन ुपदा$ घर मै ब&न ुसबैभOदा सरुिcत ह;Oछ । साव$जिनक सवारी साधनको Vयोग कम गनg र स_भव 

भएस_म घरैबाट काम गनg । 
 
ममा COVID-19 का लPणहT देिखए भने के गनL ?  
तपाईमंा (oवरो, खोकk, घाँटी दyुन,ु वाकवाकk लाhन,ु बाOता ह;ने, झाडा पखाला, थकान, सास फेन$ मिु[कल ह;न ुज&ता) vघा/Iलकुा लcण कृपया तvुOतै 
(oवरो िWलिनक, िचिक3सक वा आप3कालीन िवभागबाट) िचिक3सकkय परामश$ िलनहुोस ्। तपाईमंा मािथ उि`लिखत लcण दिेखए वा तपाईल| 
एकाOतवास ब&न ुपनg भयो वा तपाईलंाई COVID-19 लागेको पिुf भयो भने तपाईलें आIनो &वा&Jय सेवा Vदायकलाई यसको जानकारी िदन ुपछ$ । 
 
म िचि7तत भएमा मैले कोसगँ कुरा गनु% पछ% ? 
गभा$व&थामा तथा बालबािलकाको &याहार गदा$ िचOता र िडVेसनको सम&या सिृजत ह;ने स_भावना ह;Oछ । अिहलेको अव&थामा मिहला, ितनका }ीमान 
तथा प.रवारहGमा यो जोिखम झनै बढी ह;Oछ । Vसिूत पवू$को िचOता, िडVेसन, लाग ूपदाथ$ दAुय$सन तथा घरेल ुिहसंा ज&ता कुराको जाँच, िनदान, 
Aयव&थापन तथा सेवाहG जारी रहन ुपनg ह;Oछ । िचिOतत ह;नहु;Oछ भने &वा&Jयकमbको परामश$ िलनहुोस ्। 
 
तपाईकंो िचिक3सक, सूँडेनी तथा अOय &वा&JयकमbहGले तपाई ंतथा तपाईकंो बLचाको रेखदखे गछ$न ्। हामी तपाइ ंिचिOतत महससु गद~ ह;नहु;Oछ भOने 
कुरा बQुछौ ँ। स_भव भएस_म आराम गनु$होस,् आव[यक खानेकुरा खानहुोस ्र आIनो चाख (सौख) कायम राyनहुोस ्। तपाई ंनै तपाईकंो बLचाको सरुcा 
कवच ह;नहु;Oछ । अतः तपाईलें आफू, आIनो भावना3मक तथा &वा&Jयको yयाल राyन ुपछ$ । हामी तपाई ंर तपाईकंो बLचालाई यो भाइरसको अ3यOत 
Oयनू जोिखम छ भOने कुरा दोहोया$उन चाहOछौ ँतथा सखुद गभा$व&थाको कामना गछ� ँ। 
_______________________________________________________________________________ 
 
हाम$नी अलाय*स (Harmony Alliance): प-रवत1नका ला#ग अ3वासी तथा शरणाथ7 मिहला (Migrant and Refugee Women for Change) 
सद:य-केि*<त संगठन हो । यसले अ3वासी तथा शरणाथ7 पCृभिूम भएका मिहलाहGलाई आफूलाई असर गनK कुराहGको बारेमा हामी समN पैरवी गनK Pलेटफम1 3दान गछ1 । 
 
रोयल अSTेिलयन एUड *यिूजXयाUड कलेज अफ अYसटेिTिसयन ए*ड गाइनोकोलोिज[ ((RANZCOG) अSTेिलया तथा *यिूजXयाUडमा मिहलाको :वा:\यस]ब*धी पेसागत 
तािलम िदने तथा मापदUड िनधा1रण गनK िनकाय हो । 

 


