
 

जापानीज इने्सफलाइटिस भाइरस 
(JEV)को खोप 
जापानीज इने्सफलाइटिस भनेको जापानीज इने्सफलाइटिस भाइरस (टकिाणु) (JEV) ले गराउने एउिा टिरलो तर गम्भीर 
रोग हो । 

हालैमा यो भाइरस साउत अस्ट्र ेटलयामा भेटिएको छ । 

यटि संक्रटमत लामखुटे्टले तपाईंलाई िोक्यो भने तपाईंलाई JEV सनन सक्छ । 

तपाईंलाई अरु माटनसहरूिाि JEV सनन सक्छ। तपाईंले मासु खााँिा JEV सिैन । 

JEV ले संक्रमण गरेका अटिकांश माटनसहरू िेरै टिरामी हाँिैनन् । कटतपयलाई ज्वरो आउन र िाउको िुख्न सक्छ । 

यो भाइरसले संक्रमण गरेका कारीि १०० मधे्य १ जनालाई इने्सफलाइटिस टिमार लागे्न गछन  । यसले मस्तिष्कमा सूजन 
गराउाँछ (सुन्याउछ) । इने्सफलाइटिसले स्नायु प्रणालीमा स्थायी क्षटत पुर्याउन सक्छ । यसले कटहलेकाही ंमृतु्य गरााँउन पटन 
सक्छ । 

खोप लगाएर आफू र आफ्नो पररवारलाई िचाउनुहोस् । 

साउत अस्ट्र ेटलयामा कसै कसैले (JEV) को खोप टन:शुल्क पाउन सक्छन् । टन:शुल्क खोप पाउन योग्य हनुहन्छ, यटि तपाई: 

☐ तल टिएका कुनै पोस्ट्कोड (शहर)हरूमा िसोिास गनुनहन्छ वा काम गनुनहन्छ भने  

अटन  
☐ तल टिएका कुनै पोस्ट्कोड (शहर)हरूमा अटिकांश टिनहरुमा टिनको 4 घण्टा िाटहरफेर समय टिताउने गनुन हन्छ भने  

पोस्ट कोड यो ठााँउको सबै भन्दा 
ठुलो शहर   

पोस्ट कोड यो ठााँउको सबै 
भन्दा ठुलो शहर   

पोस्ट कोड यो ठााँउको सबै भन्दा 
ठुलो शहर   

5214 Goolwa 5320 Morgan 5342 Monash 
5238 Mannum 5321 Cadell 5343 Berri 
5253 Murray Bridge 5322 Qualco 5343 Gerard 
5254 Murray Bridge 5330 Waikerie 5344 Glossop 
5256 Milang 5331 Kingston-on-

Murray 
5345 Barmera 

5259 Lake Alexandrina 5332 Moorook 5346 Cobdogla 
5259 Raukkan 5333 Loxton 5353 Cambrai* 
5260 Tailem Bend 5340 Paringa 5354 Swan Reach 
5264 Meningie 5341 Renmark 5357 Blanchetown 

* Ridley Road/Halfway House Roadको पूवन पट्टी पने के्षत्र मात्र पछन  तर Sedan र Cambra को इलाकाहरू 
सटहत। Finniss, Naipa, Mulgundawa and Lake Plains मा िसे्न माटनसहरू पटन योग्य हन्छन्। 
टनिःशुल्क खोप कहााँ पाइन्छ भनेर यो वेिसाइिमा खोजु्नहोस् www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine  

JEV खोपहरू सुरटक्षत र प्रभावकारी हन्छन् । िोरेस स्ट्र ेि आउलेन््डस र िटक्षणपूवी एटशयामा िसे्न र यात्रा गने 
माटनसहरूले िेरै वर्निेस्तख टय खोपहरू प्रयोग गिै आएका छन् ।  

यटि JEV खोपको िारेमा तपाईंका प्रश्नहरू छन् भने आफ्नो डाक्टरसाँग कुरा गनुनहोस् । 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

