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डिसेम्बर ३, २०१८ 

बिषय: रिजमणड् हाईस्कूलमा ट्युिि-क्युलोसिि (टीिी) को केश देखिएको िािे 
 

प्रिय आमाबाब/ुअभििाबक/कममचारीहरु, 

 

ररजमणि् हाईस्कूलमा केहह प्रिद्यार्थी तर्था कममचारीहरु सेप्टेम्बर ४, २०१८ र  नोिेम्बर, १२, २०१८ को बीचमा एक 
सक्रिय ट्युबर-क्युलोभसस (टीबी) िएको ब्यक्क्तको सपंकम मा आएको हुनसक्ने कुरा ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थ (ओपीएच) 
ले ननक्चचत गरेको छ। ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थले यी प्रिद्यार्थीहरु, उनका आमाबाब/ुअभििाबक र कममचारीहरुलाई टीबी 
परीक्षणको भसफाररस गनमका लागग व्यक्क्तगत सुचना पत्र पठाउने छ। यी पहहचान गररएका प्रिद्यार्थी तर्था 
कममचारीहरुमा टीबी संिमणको जांच (क्स्िननग) गनमका लागग ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थका कममचारीहरु डिसेम्बर १० देखि 
१३, २०१८ को हप्ता प्रिद्यालयमा क्क्लननक सञ्चालन गनम आउनेछन। 
 

महत्तत्तवपूणण कुिा: यो पत्र ििै आमािािु/असििावक ि कमणचािीहरूको जानकािीका लागि हो। ती व्यक्क्तहरू जिलाई 
टीिीको पिीक्षण िनुणपदणछ, उननहरुलाई डडिेम्िि ३, २०१८ मा ववद्यालयमा एक पत्र ददइनेछ। 
 

यो परीक्षण को उद्देचय यदी कुनै व्यक्तीमा स्िास-िस्िासबाट टीबीका जीिाणु शरीरमा ििशे गरेका छन र ननक्रिय 
िएर रहेका (LTBI) छन िन्ने कुराको जांच गने हो। कुनै व्यक्क्तमा टीबीको ननक्रिय संिमणको अबस्र्था िन्नाले 
टीबीका जीिाणु (ब्याक्टीररया) शरीरमा ििेश गरेका हुन्छन तर सक्रिय हुदैनन ्अर्थिा सुशुप्त अबस्र्थाम रहन्छन। 
टीबीको संिमण िएको िएता पनन यस्तो अबस्र्थामा कुनै व्यक्क्त बबरामी महसुस गदैनन ्र यस्ता व्यक्क्तबाट 
अरुमा संक्रमन पनन हुदैन- नतनीहरूबाट टीबीका ब्याक्टेररया अरु माननसहरुमा सनन गनम सक्दैनन।् यद्यपप उपचार 
गररएन िने केहह मान्छेहरुमा पनछ आफ्नो जीिनको कुनैपनन बेला यस्तो ननक्रिय टीबी रोगको जीवाणु सक्रिय भएर 
टीबी रोग हुन हुन सक्छ! 
 

ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थलाई ररजमन्ट हाईस्कुलमा कायमरत कुनै बय्क्क्त िा अध्यनरत बबध्यागर्थमहरुमा हाल टीबीको 
संिामण िएको जानकारर छैन। 
 

टीबीको बारेमा र्थप जानकाररको लागग एक तत्थ्य-पत्र संलग्न छ। ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थले डिसेम्बर ४, २०१८ को 
साझ ७:०० बजे ररजमन्ट हाईस्कूलमा एक सामान्य जानकारर सत्र पनन सञ्चालन गनेछ। 
 

यहद तपाइँसँग कुनै िचन िा चासोहरु छन ्िने कृपया ओटािा पक्ब्लक हेल्र्थलाई ६१३-५८०-२४२४ मा फोन गनुमहोस ्र 
नसमसंग बोल्नका लागग एक्टन्सन २४२२४ मा कल गनुमहोस।् 
 
 

ििहदय, 

 
 

 

पाम िाइकल, रक्जस्टिम नसम (बीएस्सी-एन)  
कायमिम ब्यबसर्थपक, सरुिा रोग तर्था योन सास््य सेि 


