कोरोनाभाइरस र गभा� वस्था
गभ�वती �नुभएकोमा तपाईल
ं ाई बधाई छ। कोरोनाभाइरस (COVID-19) ले तपाई,ं तपाईक
ं ो
नानी र तपाईक
ं ो गभा�वस्था �ाहारमािथ कसरी असर गन� स�छ भ�े बारे मा तपाईं
अ�ोलमा परे को अनुभव गद� �नु�न्छ होला। यो पचा�ले गभा�वस्थाको दौरान COVID-19 का
जो�खमह�को बारे मा बताउँ छ, गभा�वस्थाको दौरान अनुगमन गनु� पन� मह�पूण� स�ाह
िदनेछ र तपाईल
ं ाई COVID-19 का ल�ण छन् भ�े लागे को ख�मा के गन� भ�े िवषयमा
बताउने छ।
गभा�वस्थाको दौरान COVID-19 का जो�खम
प्रायःज�ा मिहलाह�मा, गभा� वस्थाको दौरान COVID-19 सं क्रमणले हल् का �ु ज�ो िबमारी �न स�छ – जसमा
गभ�वती �नाले मिहलाह� सं क्रिमत �ने धेरै स�ावना रहे को कुनै प्रमाण छै न। गभ� वती मिहलाह�लाई COVID-19
संक्रमणको स�ावना बढी �न्छ भ�े कुनै प्रमाण छै न। तर हालैका अ�यनह�ले के दे खाएका छन् भने गभ� वती
मिहलाह�मा (गभ�वती नभएकाह�को तु लनामा) अ�तालमा भत� वा ग�ीर िबमारी दु वै बढी सामा� छन् , खासग�र
28 साताको गभा� वस्थापिछ। एिसयाली र �ाक जाित समूहका साथै केही िभत्री िचिक�कीय अवस्था भएका
मिहलाह�लाई पिन ग�ीर िबमारी �ने बढ् ता स�ावना �न्छन् । तपाईंका धाई वा प्रसू ित िचिक�कले (गभा� वस्था
ड�रले) तपाईंसंग तपाईंको ���गत जो�खमबारे चचा� गन� छन् र सोिहबमोिजम तपाईंको �ाहारको योजना तयार
गन�छन्।

गभा�वस्थाको दौरान मह�पू ण� स�ाह
• COVID-19 को प�रणाम��प �ने �ित बाट आफैँलाई सु रि�त रा�े सबैभ�ा प्रभावकारी त�रका खोप लगाउनु

हो।
• COVID-19 का ‘नयाँ भे �रए�ह�’ झनै सं क्रामक रहे का र ियनीह�बाट गभ� वती मिहलाह�मा थप ग�ीर िबमारी

�ने बुिझएको छ। यी कारणह�ले गदा� , यिद आफ्नो घरप�रवार समूहभ�ा बािहर हे लमेल गद� �नु �न्छ भने
तपाईंले सामािजक दू री, अनु हार ढा�े तथा हात धुने स��मा बढी सावधानीपू ण� �ि�कोण राख्नु पन� �नसक्छ।
नवीनतम जानकारीका लािग https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-

distancing/what-you-need-to-do/ हे नु�होस् वा आफ्नो सामुदाियक धाईआमालाई सोध्नु होस् ।
• आफ्ना हात बार�ार धोइराख्नु होस् अिन घरबाट बािहर िन�नु �ँदा अनु हार ढाकेर िन�नु होस् – आफ्नो मुख र

नाक ढािकएको सु िनि�त गनु� होस् ।
• COVID-19 का ल�ण भएको कुनै पिन ���बाट टाढा रहनु होस् ।
• रगतमा चाको पन� जो�खमलाई क�ी गन� सिक्रय रहनु होस् र शरीरमा पानीको कमी नहोस् ।
• �स्थ आहार खानु होस् ; फोिलक एिसड र िभटािमन िड पू रकह� खानु होस् ।
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• COVID-19 का ल�णह� दे �खएको, हालैमा COVID-19 को परी�ण पोजे िटभ आएको, COVID पोजे िटभ भएको

�ात ���को स�क�मा आउनु भएको वा यात्रा एका�वास प्रितब�ह�का कारण तपाईंलाई घरमा आ�एका�वासमा ब�ु पन� �स्थित आइलागेको छै न भने प्रसू ितपू व�का आफ्ना सबै अ�ाइ�मे� र स्�ानह�मा
उप�स्थत रहनुहोस् ।
o मािथ उ�े�खत कारणह�ले गदा� कुनै अ�ाइ�मे�मा प�रवत� न गनु� पन� आव�कता पद� छ भने आफ्नी

धाईआमािसत कुरा गनु�होस् ।

• यिद तपाईं आफैको वा तपाईंको अज�ा िशशु को बारे मा िच��त �नु �न्छ भने मेटिन� टी ट� ाएज लाइन 0118 322

7304 मा स�क� गनु�होस् ।
• यिद तपाईं ऊ� जो�खम समूहमा �नु �न्छ भनी बताइएको छ र प्रितर�ाको स�ाह िदइएको छ भने तपाईंकी

सामुदाियक धाईआमालाई जानकारी िदइएको सुिनि�त गनु�होस् । यिद तपाईंलाई अ�तालमा भत� ग�रएको
छ भने तपाईंको बढे को जो�खमबारे अ�ताल �ाफलाई सावधान गनु� ज�री छ।
• तपाईंको जाडोयामको फ्�ु खोप लगाउन हामी तपाईंलाई िसफा�रस गद� छौँ यिद यो नलगाउनका लािग यथोिचत

कारणह� छै नन् भने ; यसबारे आफ्ना जनरल प्र् या��शनर (GP), धाईआमा वा प्रसू ित िचिक�कसँ ग चचा�
गनु�होस्।

तपाईल
ं ाई COVID-19 का ल�ण छन् भ�े ला�छ भने के गनु� पद� छ
• यिद तपाईंलाई ल�णह� म�म छन् र तपाईंले सास फेन� नरो��इकन एउटा वा� पू रा गन� स�ु �न्छ भने

कृपया मेटिन�िट ट� ाएज लाइन 0118 322 7304 मा कल गनु� होस् । द ट� ाएज धाईआमाले ल�णह�को आकलन
गन� तथा थप आकलनको आव�कता त छै न भनी िनण� य गन� का लािग तपाईंलाई कल �ाक गन� मेिडकल
प्र्या��शनरको �वस्था िमलाउने छन्। प्रायःज�ा मािनसह�का लािग घरमा नै रहनु पया� � �ँ दछ; य�ो
�स्थितमा, तपाईंको अवस्था सप्रँ दै छ भनी सु िनि�त गन� दै िनक �पमा स�क� ग�रने छ।
• यिद तपाईंलाई सास फेन� गाह्रो महसु स �न्छ भने कृपया 111 वा 999 मा कल गनु�होस् ।

यिद तपाईंलाई वा तपाईंको गभ�को िशशु बारे तपाईंका कुनै िच�ा छन् भने जितस�ो चाँ डो िचिक�ा स�ाह
हािसल गनु� ज�री छ।

यिद तपाईं आ�-एका�वासमा �नु�न्छ भने मेटिन�टी अ�ाइ�मे�्स
• COVID-19 का ल�णह�का कारण तपाईं घरमा नै आ�-एका�वासमा ब�ु ज�री �न्छ, तपाईंको पोजे िटभ

प�रणाम आएको छ वा िवदे श यात्राबाट आउनु भएको छ अथवा तपाईं कुनै य�ो ���सँ ग घरमा ब�ै �नु �न्छ
जो यात्रा गना� ले एका�वासमा बिसरहे को छ भने कुनै मेटिन� टी अ�ाइ�मे� वा अ�� ासाउ� स्�ानका लािग
नआउनुहोस्।
• सामुदाियक धाईआमा अ�ाइ�मे�ह�मा फेरबदल गन� का लािग कृपया 0118 322 8059 मा कल गनु� होस् । यिद

तपाईंलाई स�े श छोड् नका लािग भिनन्छ भने , कृपया स�े श छोड् नुहोस् अिन भोलीप� सामु दाियक टीमले
तपाईंलाई कल गन�छ।
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• यिद तपाईं स्�ानका लािग अ�ताल आउनु छ भने कृपया 0118 322 7279 मा कल गनु� होस् । तपाईंको

स्�ानलाई पिछ सानु� सुरि�त छ वा छै न भनी टीमले स�ाह िदने छ।
कृपया नोट गनु�होस् , िवदे श यात्राले तपाईंको मातृ� वा िचिक�ा �ाहारमा प�ँ चमािथ असर पन� स�छ
िकनभने तपाईं फक�पिछ एका�वासमा ब�ु पन� �न्छ।

अ�तालमा COVID-19 को जो�खम क�ी गनु�
हामी सबैलाई सुरि�त रा�का लािग हरे क सावधानी राख्दछौँ, तर हामीलाई तपाईंको म�त र समथ� न चािहन्छः
• हामीले सबै गभ� वती मिहलाह� अिन उनीह�का पितह�लाई गभा� वस्थामा सातामा दु ईपटक लेटरल �ो टे �्स

गराउन, र पिहला आमु�े-सामु�े अ�ाइ�मे�ह� िलनका लािग भ�छौँ
• हामीले उपयु � �ँ दा भचु� अल अ�ाइ�मे�ह� िदएर अ�ताल आउने ह�को सं �ा घटाएका छौँ।
• हामीले अ�ाइ�मे�ह� यसप्रकार िमलाउँ छौँ जसबाट प्रती�ालयमा मािनसह�को सं �ा घटाउन सिकयोस् ।
• सबैले अनु हार ढा�ु र हातह�को कडा ��ताको पालन गनु� ज�री छ।
• िब�रा र कुस�ह�लाई सामािजक दू रीको िहसाबले फरक-फरक रा�खएको छ।
• एकतफ� माग� प्रणाली अपनाइएको छ।
• अ�तालमा भत� �ने सबैका लािग COVID-19 जाँ च, र पोजे िटभ �ने ह�लाई एका�वासको �वस्था ग�रएको छ।

अ�तालमा भत� �ँ दा COVID-19 जाँच गन� �वस्था ग�रएको छ।
NHS इ��ा�को िसफा�रसअनु सार अ�तालमा रहने हरे कको COVID-19 जाँ च ग�रएको �नु पद� छ।
• यिद तपाईं िनयोिजत प्रिक्रयाका लािग अ�ताल जाँ दै �नु �न्छ भने तपाईंको प्रिक्रयापू व� जाँ च के�मा उप�स्थत

�नका लािग एउटा िमित तपाईंलाई पठाइने छ।
• यिद तपाईं अ�तालमा अचानक वा सु �ेरी बेथा लागे र जानु पन� �न्छ भने भत� प्रिक्रयाको एक भागको �पमा

तपाईंको COVID-19 �ाब िलइने छ।
तपाईंको COVID-19 जाँ चका प�रणामह�को जानकारीले तपाईं, तपाईंको िशशु , तपाईंको प�रवार र तपाईं
व�रप�रका सबैजनालाई सु रि�त राख्दै तपाईंको �ाहार गन� योजना बनाउनमा तपाईं र मातृ � टीमलाई म�त गन� छ।
शोधमा पाइएअनुसार भाइरसले सं क्रिमत हरे क ���ले िबस�ो महसु स गद� न। अ�तालको वातावरणमा
सबैजनाले भाइरसको प्रसार घटाउनका लािग हरस�व सावधानी राख्नु िवशे ष �पले मह�पू ण� छ।

प्रसूित साझेदार
सु�ेरी बेथाको दौरान प्रायःज�ा मिहलाह�लाई सहायक ���को उप�स्थित अ��ै ज�री �न्छ। यिद तपाईंका
प्रसूित साझेदारलाई COVID-19 का ल�ण छन्, हालै मा COVID-19 पोजे िटभ भे टाइएको छ, वा अ� कारणह�ले
गदा� (ज�ै संक्रिमत ���सँ ग हालै मा स�क� भएको) आ�-एका�वासको खाँ चो छ भने तपाईंको सु �ेरी बे थाको
बेलामा वा तपाईं अ�तालमा रहँ दा उनले तपाईंलाई सहयोग गन� स�े छै नन् । तपाईंको गभा� वस्थाको दौरान, सु �ेरी
बेथाको बेलामा आव�कता परे '�ाकअप' प्रसू ित साझे दारको योजना बनाइराख्नु भए म�त �न स�छ।
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गभा�वस्था र �नपानको दौरान COVID-19 खोप
COVID-19 खोप सुरि�त छ र गभा� वस्थामा मजबुितका साथ िसफा�रस ग�रन्छ। यो यस िनिम� िक मिहलाह� र
उनीह�का गभ�मा रहे का िशशुह�लाई COVID बाट उल् ले खनीय जिटलताको थप जो�खम रहे को मािनएको छ।
गभा� वस्थाको दौरान खोप लगाउने िक नलगाउने भ�े िनण� य तपाईंको इ�ानु सार �ने छ। रोयल कलेज अब
ओ�टे िट� िसए� ए� गाइने कोलोिज�् स र रोयल कलेज अफ िमडवाइभ्स-ले खोप लगाइनु का फाइदा एवम्
स�ािवत जो�खमह�बारे एउटा जानकारी पचा� तयार गरे का छन् (ती वे बसाइटह�का िल� यस पचा� मा पाउन
स�ु�न्छ); ितनको सारां श तल िदइएको छः
फाइदाह�
• 200,000 मिहलाह�लाई गभा� वस्थामा कुनै सु र�ा िच�ािबना कोिभड खोप सु रि�त ढ�ले लगाइएको छ
• खोपका दु ई खु राक लगाइनु गभ� वती मिहलाको लािग कोिभडका साथ अ�तालमा भत�को रोकथामका लािग

लगभग 100% प्रभावकारी छ। यो गभ� वती नभएकी मिहलामा भ�ा अझ धेरै प्रभावकारी छ।
• कोिभडले यसका कारण अ�स्थ �ने 100 मिहलाह�म�े 1 मा मरे को िशशु ज�ाउँ छ।कोिभडले िशशु

समयभ�ा पिहले नै ज�ने जो�खमलाई 3x बढाउँ दछ। गभा� वस्थामा कोिभड सं क्रिमत १० म�े एक मिहलालाई
इ�े ��भ केयरको खाँ चो पद� छ
• खोपह�मा जीिवत कोरोनाभाइरस �ँ दैन वा गभ� वती मिहला वा उनीह�का िशशु का लािग हािनकारक �ने कुनै

त� �ँ दैन। केही अ� औषिधह�को िवप�रत, खोप िशशु मा पु �ैन र उनीह�को दीघ� कािलक िवकासलाई
प्रभािवत गद� न। खोप आमाको दू धमा जाँ दैन, �नपान गदा� यसले िशशु को लािग कोिभड सं क्रमणिव��
सुर�ा�क ए��बोिडज उ�� गद� छ।

COVID-19 र गभा�वस्थाबारे थप स्रोत सामग्रीह�
• आमा तथा िशशु ए�
• रोयल कलेज अफ िमडवाइभ्सको वेबसाइट (www.rcm.org.uk)
• रोयल कलेज अफ अ�टे िट� िसए� ए� गाइनोकोलोिज�् सको वेबसाइट (www.rcog.org.uk)
• रीिड� मे टिन� टी �ाइसेस पाट� नरशीप (www.readingmaternityvoices.org.uk/) वा

(www.facebook.com/ReadingMVP)
• NHS वेबसाइट: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
• गभा� वस्थामा �स्थ खानपान र िभटािमनका पूरक
खु राक:https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient-information-

leaflets/pregnancy/pi-healthy-eating-and-vitamin-supplements-in-pregnancy.pdf
• उपयोगी स्रोत सामग्रीह�का लािग जानकारी पचा� :https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-information-

leaflets/maternity---antenatal-resource-guide.htm
• COVID-19 िशशु खु राक स्रोत सामग्रीह�: https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-information-

leaflets/maternity-covid-19-and-infant-feeding-resources.htm
• www.breastfeedingnetwork.org.uk/coronavirus
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मातृ� / कोरोनाभाइरस र गभा� वस्था
• �नपान र गभा� वस्थाको दौरान Covid-19 खोपको प्रयोगस��ी त�पत्र: www.hifn.org/covid-interim
• COVID-19 र गभा� वस्था �ाहार प्रायः सोिधने प्र�ह�: https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-

information-leaflets/maternity-covid-19-faq.htm
• कोरोनाभाइरसः प्रसू ितको योजनाः https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-information-

leaflets/maternity-covid-19-planning-your-birth.htm
• कोरोनाभाइरसः नवजात िशशु ह�स��ी मातािपतालाई जानकारी:

https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-information-leaflets/maternity-covid-19-info-forparents-of-newborns.htm

स�क� न�र एवम् प्र�ह�
तपाईंका कुनै प्र� छन् वा हामीसँग स�क� गनु� आव�क �न्छ भने कृपया तल िदइएका न�रह�को प्रयोग गनु� होस्
• मेटिन� टी ट� ाएज: 0118 322 7304
• मेटिन� टी कल से �र: 0118 322 8964 (िवक� 1 रो�� होस् )
• क�ु िनटी िमडवाइभ्स काया� लयः 0118 322 8059
• मातृ � अ�� ासाउ�: 0118 322 7279

हाम्रो ट� �बारे थप जानकारी प्रा� गन� का लािग हे नु�होस्www.royalberkshire.nhs.uk

यिद तपाईंलाई यो जानकारी अक� भाषा वा फम�टमा चािहन्छ भने कृपया भ�ुहोस्।
एस �े िम�, क��े � MW (मे टिन� टी), फेब्रुअरी 2021
प�रमािज� तः नोभे�र 2021
आगामी समी�ाः फेब्रुअरी 2023
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