कोभिड-१९ महामारीका बेला नाबालकलाई ख्वाउने
कोरोनािाइरस रोग २०१९ (कोभिड-१९)
स्टिग्मा (लाञ्छना) बाट कसरी बचाउने सहित कोभिड-१९ का बारे मा सामान्य जानकारीका लागि
nyc.gov/health/coronavirus हे ननुहोस ्।
कोभिड-१९ र गिभवती महहलाहरू
िर्ुवती महहलाहरूलाई कोभर्ड-१९ लाग्छ र्न्ने कननै प्रमाण हालसम्म दे खिएको छै न, तर उनीहरूलाई नस्जकबाि
अननिमन र्ने िनै पछु । केही र्ाइरसहरूबाि सङ्क्रभमत र्ए िर्ुवती महहलाहरू बबरामी हनन सक्छन ्।

कृपया ननम्नभलखित प्रश्नहरूको उत्तरका लागि कोभर्ड-१९: िर्ुवती, टतनपान िराउने वा नवजातहरूको टयाहार िने
महहलाहरूका लागि सनझावहरू हे ननुहोस ्।
•
•
•
•
•

यहद िर्ुवती महहलालाई कोभर्ड-१९ लाग्यो र्ने के हनन्छ?
के कोभर्ड-१९ र्एका व्यस्क्तहरू आफ्नो बच्चासँि एउिै कोठामा बटन सक्छन ्?
के मैले मेला प्रसवपूवक
ु ा टयाहार एपोइन्िमेन्िहरू पररवतुन िननु पछु ?
के मैले मेरो प्रसूनत योजना वा प्रसूनत टथान पररवतुन िननु पछु ?

हालसालै बच्चा जन्माएका महहलाहरूका लागि जानकारी (“चौथो त्रैमाभसक”)

गम्िीर बबरामीको उच्च जोखिममा को रहे को छ?
सबै उमेरका माननसहरू नयाँ कोरोनार्ाइरसबाि सङ्क्रभमत हनन सक्छन ्। कोभर्ड-१९ बाि िम्र्ीर बबरामीको उच्च
जोखिममा पने माननसहरू ५० वर्ु वा मागथका वयटकहरू (६५ वर्ु वा मागथका माननसहरू उच्चतम जोखिममा
हनन्छन ्), र ननम्नभलखित दीर्ुकालीन टवाट्य समटया र्एका माननसहरू हनन ्:
• फोक्सोको बबमारी
•

मध्यम दे खि िम्र्ीर दम

•

हृदय रोि

•

र्िे को रोि प्रनतरोधक क्षमता

•

मोिोपन

•

मधनमेह

•

भमिौलाको रोि

•

कलेजोको रोि

•

क्यान्सर

यहद तपाईँ ज्येष्ठ वयटक हनननहनन्छ वा तपाईँलाई मागथ सूचीकृत दीर्ुकालीन टवाट्य समटया मध्ये कननै छ र्ने,

तपाईँका लागि आफ्नो टवाट्यको सावधानीपूवक
ु अननिमन िननु र शारीररक पथ
ृ कीकरणका साथै टवाट्य र सरसफाई
अभ्यास िननु जरूरी छ।

Nepali

आपातकालका बेला िाद्य सुरक्षा

टतनपान ववपद् सम्बोधनको महत्त्वपूणु पािो हो। कोभर्ड-१९ जटतो महामारीका बेलाजटतो सङ्क्किकालका बेला, जब
नाबालक फमल
नु ा र पोर्ण आपनू तुहरू सीभमत हनन्छन ्, नाबालकहरू र बच्चाहरू सबैर्न्दा जोखिममा हनन्छन ्। यस

अनतररक्त, र्रमा बटने आदे शका कारण केही पररवारहरूले आफूहरूलाई अटवाट्यकर वातावरणमा वा सफा पानीमा
पहनँच नहनने वातावरणमा पाउन सक्छन ्। यी सम्पण
ू ु कारकहरूले पिाला र अन्य रोिहरूको जोखिम बढाउँ छन ्। आफ्ना
बच्चाहरूलाई टतनपान िराउन सक्ने आमाबाबनहरूलाई त्यसो िनुका लागि सहयोि िनु र सनरक्षक्षत राख्न जरूरी छ।
आमाको दध
ू ककन महत्त्वपूर्भ छ?

आमाको दध
ू ले पूणु पोर्ण प्रदान िदु छ जनन तपाईँको बच्चाप्रनत ववशेर् लस्ययत हनन्छ। यसमा बच्चाहरूलाई टवटथ र
सबल हनन आवश्यक वटतनतः सबै प्रोहिन, गचनी, गचल्लो पदाथु, भर्िाभमन र भमनरलहरू हनन्छन ्। यो सस्जलै पच्ने

ककभसमको हनन्छ र पिक पिक टतनपान िराउँ दै जाँदा तपाईँको बच्चाको पोर्ण आवश्यकतासँि सस्जलै समायोस्जत
हनन्छ।

यसले रोिप्रनतरोधक कारकहरू, इन्जाइमहरू, र श्वेत रक्त कोवर्काहरू प्रदान िरे र नवाजातको रोिप्रनतरोधक प्रणालीका
लागि आधार तयार पादु छ। नाबालकहरूले तपाईँका एन्िीबडीहरू पनन प्राप्त िदु छन ्, जसले उनीहरूलाई पिाला र
श्वासप्रटवासको सङ्क्रमणजटता सङ्क्रमणहरूबाि सरन क्षक्षत राख्न मद्दत िदु छ जन
न आपातकालीन स्टथनतहरूमा
नाबालकहरूबीच आम हनन ्।
मैले कसरी मेरो बच्चाका लागग पयाभप्त दध
ू ननमाभर् गनभ सक्छु?

बच्चा जन्मेको तनरुन्तै पनछ र प्राय बच्चाको जीवनका पहहला केही हप्ताहरू (अन-डडमान्ड टतनपान) मा टतनपान
िराउनाले तपाईँको शरीरलाई आफ्नो बच्चाका लागि ख्वाउन कनत दध
ू चाहहन्छ र्नेर शरीरलाई थाहा हदन मद्दत
िनेछ। छाला-दे खि-छालाको टपशु र एउिै कोठामा बटने दई
न विा अभ्यासहरू हनन ् जनन तपाईँ अटपतालमा िनु

सक्ननहनन्छ जसले तपाईँलाई यसमा मद्दत िनेछ र तपाईँले टतनपान निराएता पनन यो तपाईँको बच्चाका लागि राम्रो
हननेछ।

छाला-दे खि-छालाको स्पर्भ: बच्चाको जन्म र्ए लित्तै तपाईँको नाङ्क्िो बच्चालाई छातीमा राख्ननहोस ् (छालादे खि-छाला) र उनीहरूलाई टतनपान निराउन्जेल त्यहाँ राख्ननहोस ् वा कम्तीमा ६० दे खि ९० भमनेिसम्म।
एउटै कोठामा बस्ने: आफ्नो बच्चालाई पनन आफ्नो कोठामा राख्नाले (रूभमङ-इन), छ कफि िाढै र्ए पनन,
तपाईँहरू दव
न ैलाई एकअकाुबारे भसक्न मद्दत िदु छ र बच्चाहरूले आफू र्ोको र्एको जनाउना साथ (ख्वाउने
सङ्क्केत) उनीहरूलाई ख्वाउन पयाुप्त अवसरहरू हदन्छ।
यहद तपाईँ र तपाईँको बच्चा बबरामीका कारणले अलि हननन परे , वा तपाईँ आफैँ आफ्नो बच्चाका लागि टतनपान
िराउन अक्षम र्ए, तपाईँको दध
ू को आपूनतु टथावपत िनु र कायम राख्नका लागि ननयभमत रूपमा तपाईँको दध
ू
ननकाल्न जरूरी छ। दध
ू ननमाुण िनुका लागि तपाईँले दध
ू ननकाल्नन पनन जरूरी छ। यहद तपाईँले आफ्नो दध
ू
ननकाल्ननर्एन र्ने, तपाईँको शरीरले पयाुप्त दध
ू बनाउन बन्द िछु । अटपतालका टिाफले मद्दत िनु सक्छन ् –
उनीहरूलाई आफूले आफ्नो बच्चालाई टतनपान िराउन चाहे को जानकारी हदननहोस ् र उनीहरूलाई यी अभ्यासहरूबारे

भसक्न र सम्पन्न िनु मद्दत िनु अननरोध िननुहोस ्। बढी जानकारीका लागि तलको “टवटथ दध
ू आपूनतु प्रवद्ुधन
िनुका लागि उपयोिी सीपहरू तथा जानकारी” हे ननुहोस ्।
के कोभिड-१९ िएका महहलाहरूले स्तनपान गराउन सक्छन ्?

सक्छन ्, आफ्नो नाबालकमा र्ाइरस प्रसारण हननबाि रोक्न सावधानीहरू अपनाउँ दै कोभर्ड-१९ लािेका वा कोभर्ड-१९
को लक्षण र्एका महहलाहरूले टतनपान िराउन सक्छन ्।

टतनपान िराउनर्
न न्दा तरु
न न्त अनर् तपाईँका हातहरू साबन
न र पानीले कम्तीमा २० सेकेन्डका लागि धन
न न र अनह
न ारको
आवरण प्रयोि िननु जरूरी छ। अननहार आवरण राम्ररी लाग्ने कािज वा कपडा (जटतै बन्दना वा टकाफु) हो जसले
तपाईँको मनि र नाक छोप्छ। अको ववकल्प र्नेको दध
ु न न्छ
ू पम्प िने र ननकाल्ने हो। यहद तपाईँले पम्प प्रयोि िननह
र्ने, प्रयोिहरूका बीच पम्पका सम्पूणु र्ािहरू पूणु रूपमा धनन जरूरी छ। बबरामी नर्एको वा लक्षण नर्एको
कोहीबाि बोतल माफुत आफ्नो बच्चालाई दध
ू िनवाउने बारे ववचार िनह
नु ोस ्।
मानव दध
ू मा अहहलेसम्म र्ाइरस र्ेहिएको छै न, र टयाहारसस
न ार िदाु बच्चामा कोभर्ड-१९ सछु र्न्ने कनरा पनन
अहहलेसम्म ज्ञात छै न। यस समयमा सीभमत जानकारी र्एता पनन, समग्रमा बच्चालाई सङ्क्रमणबाि बाि जोिाउने
आमाबाबनका एन्िीबडीहरू बच्चाले टतनपान माफुत ् प्राप्त िने लार्सहहत टतनपानका धेरै लार्हरू र्एकाले, आफ्ना
नाबालकहरूलाई टतनपान िराउन चाहने आमाबाबनहरूलाई मागथ व्याख्या िररएका सावधानीहरू अपनाएर त्यसो िनु
भसफाररस िररन्छ।

स्वस्थ दध
ू आपूनतभ प्रवद्भधन गनभका लागग उपयोगी सीपहरू तथा जानकारी
•

•
•

•

नछिै सरु
न िने र राम्ररी सनरु िने
o

पहहलो र्ण्िमा टतनपान िराउने: तपाईँको हातमा छ

o

छातीको नर्स्राइ र पहहलो टतनपान

o

आफ्नो बच्चालाई छातीमा िाँटने

o

िहहरो बन्धनको भसजुना

o

राम्रो दध
ू आपूनतु सनननस्श्चत िने

सामान्य नवजात व्यवहार,, टतनपान सङ्क्केत, र माि िरे पनछ टतनपान को बझ
न ाइ
दध
ू ननकाल्ने
o

हातले तानेर ननकाल्ने (टिानफोडु) र हातले तानेर ननकाल्ने (ग्लोबल हे ल्थ भमडडया)

o

इलेस्क्िक पम्प र प्रायोगिक पस्म्पङ

o

पावर पस्म्पङ

o

पम्प सरसफाई

ननकालेको दध
ू को सनरक्षक्षत र्ण्डारन िने र िनवाउने
o
o
o

सनरक्षक्षत दध
ू प्रबन्धन

वैकस्ल्पक दग्न धपान ववगधहरू

बच्चा-नेतत्ृ व/िनतरम बोतल दग्न धपान
▪

िनतरम बोतल दग्न धपान

▪
▪
•
•
•
•

बोतल दग्न धपान

बच्चा नेतत्ृ व बोतल दग्न धपान

अननराि र बन्धन प्रबद्ुधन िनुका लागि अभ्यासहरू
दध
ू आपूनतुको प्रवद्ुधन र फमल
नु ा पूरकबाि जोगिने

एलस्जबबहिक्यआ
न इए+ का लागि चेटिकफडडङ/ल्याक्िे सन सहयोि
पूरक/पस्म्पङ पनछ प्रत्यक्ष ब्रेटि/चेटिकफडडङतफुको पारिमन

यहद मैले मेरो बच्चालाई स्तनपान गराउन चाहहनँ िने वा मेरो बच्चाका लागग पयाभप्त दध
ू ननमाभर् गनभ सककनँ िने,
कस्ता वैकल्पपक दग्ु धपान ववकपपहरू उपलब्ध छन ्?

चाहे को अको ववकल्प दाता मानव दध
ू हो। अिाडडको सहयोिका लागि द न्यनयोकु भमल्क बैङ्क्कमा सम्पकु राख्ननहोस ्।
यहद दाता मानव दध
ू उपलब्ध छै न र्ने, नाबालक फमल
नु ा अको चाहे को ववकल्प हो। नाबालक फमल
नु ा टतनपान
िराउन नसक्ने वा नचाहने पररवारहरूका लागि एउिा महत्त्वपूणु स्रोत र्एता पनन, आपातकालले फमल
नु ाको अर्ाव
िराउनक
न ा साथै र्रमा आश्रय भलएका बेला फमल
नु ा प्राप्त िनु चन
न ौती िडा िनु सक्छ। उच्च माि, उत्पादनमा बाधा
वा बबलम्ब र फमल
नु ा बेच्ने व्यवसाय तथा टिरहरू बन्द र्एका कारण, पररवारहरूले चननौतीपूणु पररस्टथनतको सामना
िननु पने हननसक्छ। यस अनतररक्त, फमल
नु ा ख्वाउनाले रोजिार िम
न ाएका वा आयमा अन्य पररवतुनहरू र्एका

पररवारहरूका लागि आगथुक र्ार पनन वद्
नु ा तयार िनु, टयाननिाइज िनु र र्ण्डारन िनु सफा पानी
ृ गध िदु छ। फमल
शस्क्त/इन्धन र ववद्यत
न पनन आवश्यक पदु छ। (सरन क्षक्षत फमल
नु ा तयारी र बच्चा नेतत्ृ व/िनतरम बोतल दग्न धपान
स्रोतहरू मागथ हे ननुहोस ्)। पररवारहरू सनरक्षक्षत र सफा वातावरणमा फमल
नु ा प्रदान िनु वा आफ्ना नाबालकहरूलाई
पयाुप्त फमल
नु ा ख्वाउनका लागि िचु िनु अक्षम हनन सक्छन ् र “तन्काउने” वा फमल
नु ालाई पातलो बनाउन सनरु िनु
सक्छन ् जसको सल्लाह हदइँदैन। यहद तपाईँलाई फमल
नु ा आवश्यक छ र तपाईँ सो प्राप्त िनु वा िचु वहन िनु

सक्ननहनन्न र्ने, आफ्नो टथानीय महहला, नाबालक, तथा बच्चाहरूका लागि ववशेर् पूरक पोर्ण कायुरम (डब्लनआइभस)
कायाुलयमा सम्पकु राख्ननहोस ्।
पररवारको पोषर्
तपाईँ र तपाईँको पररवार टवटथ र पोवर्त रहन जरूरी छ, ववशेर्िरर टतनपान िराउने महहला। यहद तपाईँ वा
तपाईँको पररवार पहनँच वा िचुको माभमलामा िाद्य सरन क्षासँि सङ्क्र्र्ु िरररहे को छ र्ने, कोभर्ड-१९ िाद्य सहयोि
स्रोतका लागि nyc.gov/getfood हे ननुहोस ्।
डडस्टाजभ पनछको सहयोग ववकपप
•
•

३११ मा फोन िननह
ु ोस ् र “newborn care” (नवजात टयाहार) का लागि अननरोध िनह
नु ोस ्
प्रसवोत्तर डाउला सहयोि
o

एनभसएन्ि सङ डाउला सभर्ुसज
े

o

मेरो छे उमा जन्म सहयोि कायुरम (बाइ माइ साइड बथु सपोिु प्रोग्राम) (“Doula Services”

o

(डाउला सेवा) अन्तिुत, प्रसवपव
ू ु र्नाु हनने क्लाइन्िहरूका लागि)
ब्रनकभलन प्रसवपूवु सञ्जाल

o
o

क्याराबबयन महहला टवाट्य सङ्क्िठन (ब्रक
न भलन, क्वीन्स, मानहािन)
ररचमोन्डको सामनदानयक टवाट्य केन्र (टिे िन आइल्यान्ड)

o

क्याररएज हाउस बथु

o

डाउला पररयोजना

o

बेबी क्यारार्ान

o

एनवाइभस डाउला कलेस्क्िर्

o

बडु सङ ब्रक
न भलन

o
•
•

बूबर

माउन्ि भसनाइ आफ्नो नव जातको टयाहारसनसार भर्डडयो (अङ्क्ग्रेजी र टप्याननसमा उपलब्ध)
ल्याक्िे सन सेवा
o

ला लेचे लीि

o

चकलेि भमल्क क्याफे

o

एनवाइभस टवाट्य ववर्ाि र्चनअ
ु ल बच्चा क्याफे

o
o

▪

मोररसाननया: eventbrite.com/e/63303442300

▪

हालेम: eventbrite.com/e/63302824452

▪

ब्राउन्सभर्ल: eventbrite.com/e/63301605807

न्यय
न ोकु ल्याक्िे सन परामशु सङ्क्िठन

रास्ष्िय महहला टवाट्य तथा टतनपान हे ल्पलाइन

एनवाइभस स्वास््य वविागले पररल्स्थनतहरू ववकभसत हुँदै जाँदा भसफाररसहरू पररवतभन गनभ सक्नेछ।

5.13.20

