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िसंहावलोकन: 

 के तपाईंले किहjै सोkु भएछ िक कुनै रोगको Eकोप कसरी सुD lmछ? एउटा जीवाणुले उसको अनुकुल आदशM 
वातावरण भेट्छ र pसपिछ pो िनयqणभrा बािहर जाmछ। pो जीवाणु अD Eजाती lँदै तपाईं िभu Eवेश गछM । 
यसलाई कसरी रोकथाम गनM सिकmछ? " Eकोप: एक िवw - एक Zाxथ " सy पता लगाउनुहोस् ! 

पाठको उOेPह3:  

१. मानवको Zाxथ जनावर र वातावरणको Zाxथमाथी भर पछM  बारे िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड ७-१२, 
३३-३५)  

२. खोपको आव|कता िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड ६ र ३५)  

३. वातावरणको संरaणको मह}का बारे िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड ७-१२, ३५)  

४. रोग संFमण र उd,रवतMनका बारेमा िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड ९-३२)  

५. Zाxथ िवशेष�हDले हाल के सy लिडरहेका बारे िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड १६, १८ र ३५)  

६. िविभU िवशेष�हDका बीचको Zाxथ संवादको मह} बारे िव5ाथzहDले बु{ेछन् ( Gाइड ३५) 

 

 

हामीले सिमaा गन�छौ:ं 

एक #वा#थ  

जूनो+टक रोग  

उ0प2रवत4न 

खोप 

तल *दएका ४ ओटा 1लाइडमा 56येक कु:जी श>दको पAरभाषा साथै HयिJतगत 1लाइड छ। 

 

 

 

 



“एक #वा#थ”  

के हो ? 

जनावर #वा#थ 

मानव #वा#थ  

वातावरण #वा#थ 

  

बीचको स>ब?ध 

पशु NचPक6सकहRले PफिजTसयनहR ( मानव NचPक6सकहR) र वातावरण 1वा1थ वैXाYनकहRसZग Tमलेर काम गन[ 

ताक\ मानव, जनावर र वातावरणका 1वा1थ एकै चो*ट सुधार हुने कुरामा जोड *दनुहोला।  

CDC को वेबसाईटबाट (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html) 

  

एक 1वा1थ एउटा य1तो aि1ठकोण हो जसले बोटcबRवा, जनावर, मानव र YतYनहRले बाडकेा वातावरण सZगको 

सdबeधको प*हचान गरेको हुeछ र राfो 1वा1थ नYतजाको लाNग सबै gवhयाका gवशषेXहRलाई एकैसाथ काम गनi 

आkवान गछi। 

सBमCा:  

उJत भेन रेखाNचm सरल nपमा देको छ। वा1तgवकता ज*टल छ। 

एक 1वा1थ aि1ठकोणले कोTभड -१९ महामारpलाई पYन समावेश गरेको छ जसमा: 

- मानव 1वा1थकमq - रोगीको उपचार गन[ र नयाँ उपचार gवNध वा टpका/ खोपको अtयन गन[ 

- पशु NचPक6सक - भाइरसको उ6पYतको बारेमा खोज/ अनुसeधानमा सहयोग गन[, नयाँ उपचार gवNध वा 

टpका/ खोपको gवकास गन[ र जनावर र मानवबीच रोग संvमणको जोwखमको बारेमा खोज गन[। 

- जन 1वा1थ वैXाYनक ( जसमा पशु NचPक6सक र मानव 1वा1थकमq दबैु पनi सJछन ्) - सामाeय 

जनतालाई रोग फैलनु gवRhध जोगाउने। 

- औषNध वैXाYनक ( उदाहरण : जीवरसायनgवh )- उपचार र टpका/ खोप पता लगाउने। 



- भाइरोलोिज1ट - भाइरस पzा लगाउने मानव 1वा1थकमq र औषNध वैXाYनकहRलाइ सहयोग गन[। 

- इdयूनोलोिज1ट - मानव 1वा1थकमq र औषNध वैXाYनकहRलाई Yनद[शन गन[। 

- पAरि1थYतgवXानशा1mी - भाइरस उ6पeन भएकोले पयाiवरणमा कYतको 5भाव परेको छ भeने कुरा पzा 

लगाउने। 

- समाजशा1mी - जनसं|यामा सामािजक दरूpको 5भाव कYतको परेछ पzा लगाउने, YनYत पAरवतiनको 

Yनद[शन गन[ र जनावर र मानवको बीचको अeतरPvया बढेको कारणहR पzा लगाउने। 

- अथiसा~mी - Hयापार समापन पYछ समाज कसरp Hयव1थापन गन[ भनी पzा लगाउने। 

- Tश�ाgवh - एक 1वा1थको मह�वको बारेमा जनतालाई Tसकाउने। 

- सभासद - सावiजYनक सुर�ालाई बढावा *दने कानुन/ Hयव1था बनाउने। 

अeततः एक 1वा1थ भनेको सामु*हक कायi हो। 

 

 

“जूनो+टक रोग”  

    भनेको के हो? 

EवBभ?न 

Fजातीमा 

फैBलने एक 

रोग 

माथी *दएको 1लाइडमा कYतवटा 5जाती देखाइएका छन ्भनेर सोtनुहोला? ( उzर: ५, Pकनभने मानव पYन एउटा 

जनावरकै जात हो।) 

BशCकलाई +टप: "जूनो*टक"मा भएको "जू" को अथi माथी जोड *दनुहोला।  

�ीक भाषामा "जू" को अथi अनुमान गनi भeनुहोला। ( "जू" भनेको एउटा जनावर वा जीgवत 5ाणी हो) gवhयाथqहRलाई 

"जू"लाई मूल श>द बनाई अeय श>दहR पYन बनाउन भeनूहोला ज1तै जूलोजी, जूपारासाइट, आ*द । 



 (अR "जू" बाट सुRहुने श>दको लाNग यो Tलeक खो�नु होला; https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-

suffixes-zoo-or-zo-373875) 

सeयुJत रा�य CDC को वेबसाईट (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-

shared.html): ६०% जYत मानवमा सन[ सRवा रोगहR जूनो*टक नै हुeछन।् उJत 5सZगले एउटा रा�यलाई य1ता 

रोगहR सZग ल�न �मता बढाउनका लाNग एक 1वा1थको aि�टकोण 5योग गनi अYत आव~यक बनाउछ।  

एक 1वा1थ एउटा य1तो aि1ठकोण हो जसले बोटcबRवा, जनावर, मानव र YतYनहRले बाडकेा वातावरण सZगको 

सdबeधको प*हचान गरेको हुeछ र राfो 1वा1थ नYतजाको लाNग सबै gवhयाका gवशषेXहRलाई एकैसाथ काम गनi 

आkवान गछi। 

 

 

“उ6पAरवतiन” के हो? 

कुनै पYन Hयवहार वा gवकासलाई असर गन[ पAरवतiन। 

कुनै पYन भाइरस वा >याJटेAरया वा परजीवी वा माYनस र जनावरको Tभmको कोषमा उ6पAरवतiन हुन सJछ भeनेमा 

जोड +दने ( ज1तै मानवमा छ वटा औलंा हुनु।) 

एउटा राfो सुझाव; gवhयाथqहRलाई " उ0प2रवत4न प2रवत4न हो।" भ?न लगाउनुस।् उJत वाJय क�ाभAर भeन 

लगाउनुस। ( पYछ, उ6पAरवतiनले एउटा भाइरसको अR कोषलाई संvमण गन[ �मता बTलयो अथवा कdजोर बनाउन 

सJछ भeने कुरा gवhयाथqहRले TसJनेछन ्। क*हलेकाहp उ6पAरवतiनले धेरै फरक पाद�न, यो केवल एउटा सोdय 

पAरवतiन मm हुeछ। अR बेला Tभeनता मह�वपूणi हुeछ।) 

अ*हलेका वैXाYनकहRले (माचi २०२०) माeछन ्Pक कोTभड-१९ एउटा भाइरसबाट ला�ने रोग हो जो Pक त: 

-जनावरमा उ6पAरवYतiत भएर संvमण हुन सहज हुने र माYनस- माYनस बीच संvमण भइरहेको अथवा 

-मानवमै उ6पAरवYतiत भएर संvमण हुन सहज भएको छ 

 

 

 

 



खोप 

कुनै पPन कुरा जसले शरQरको रोग FPतरोधा0मक FणालQलाई रोग EवRSध तयार गछ4 , 0यसलाई खोप/ टQका भPन?छ। 

(ज#तै Wलूको खोप) 

खोपहnले शरpरलाई आउने Pकटाणुहnबाट ल�नको लाNग बTलयो बनाउछन।् कुनै HयिJत (वा जनावर) जसले खोप 

Tलएका छन ्, YतनीहR 6यो Pकटाणु/जीवाणु gवशषेबाट अजय हुeछन ्भeने कुरा नहुने भनी नोट गनुiहोला। एउटा 

माYनस वा जनावर उJत Pकटाणुबाट cबरामी पनi सJछ तर खोप नलगाको माYनस वा जनावरका जYत हुeनन।् 

सBमCा: 

- एउटा महXवपूण4 बंुदामा Zयान +दन आव\यक छ Pक यो खोप कुनै औषNध होइन। खोप कुनै पYन जीवाणु ( 

ज1तै भाइरस वा >यJटेAरया) सdपकi मा आउनु भeदा अगा�ड *दइeछ र औषNध (एिeटभाइरल �ग वा 

एिeटबायो*टक) ती जीवाणुले रोग लगाए पYछ माm *दइeछ। 

- यो एउटा राfो 1लाइड हो जसमा gवhयाथqहRको लाNग एिeटबो�डज र एिeटजेeसका बारेमा cब1ततृ जाeकारp 

छ।  

- पशु ]च^क0सक, मानव ]च^क0सक र अनुसeधानकताi सबै Tमलेर कोTभड-१९को gवRhध सबै भeदा 

5भावकारp खोप बनाइरहेका छन।्  

- औषNधहR बोट cबRवा, सु�म जीवाणु वा वातावरणमा पाइने अeय �ोतहR बाट बनाउन सPकeछ।  

 ®ज1तै: पेYनTसTलन https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-functional-

fungus/  

- सबै gवhयाका gवशषेXहR Tमलेर माYनसहnलाई SARS-CoV-2 ( कोTभड-१९ लगाउने भाइरस) बाट बनाउने 

जमक�मा लागेका छन।् ती सबैबीच 5भावकारp संवाद हुन आव~यक छ ताक\ धेरै समय Hयथi न होस।् य+ह नै 

एक #वा#थको काया4?वयन हो। 

 BशCकह_लाई सुझाव: एक पशु NचPक6सकको aि1ठकोणबाट हेनुiस-् 

 एउटा कुकुर जसलाई खोप *दइeछ ( ज1तैः रेcबज gवRhधको खोप) 6यो उJत रोगले संvमीत हँुदैन जसको gवRhध 

उसलाई खोप लगाको हुeछ तु�ना6मक nपमा जस कुकुरलाई लगाको हुदैन। य*ह Tसhधाeत माYनसहnमा पYन लागू 

हुeछ। 



 ( य*द gवhयाथqहR उदाहरण मागे भने- रेcबज gवRhध खोप नलगाको कुकुरलाई रेcबज ला�यो भने 6यो अव~य पYन 

मछi  र य*द 6यो कुकुरले कुनै माeछेलाई टोJयो भने मानवमा पYन 6यो रोग सछi  Pकनक\ यो एक जूनो*टक रोग हो।) 

 

 

एक #वा#थ: भाग-१- वातावरण #वा#थ 

gवhयाथqहnलाई सोZनुस:् " एक 1वा1थको तीन भाग के के हुन ्?" ( उzर: मानव 1वा1थ, पशु 1वा1थ र वातावरण 

1वा1थ ) 

सBमCा: यो एउटा Hय1त र 1वा1थ वनको त1वीर हो। सबै जनावरहn बराबर छAरएका छन ्र YतYनहnमा कुनै 

PकTसमको तनाव छैन। ती nखहn पYन 1वा1थ देwखeछन।्  

( Tश�कले वन पयाiवरणमा सफा पानीको भुTमकाको बारेमा �लफल गनi सJनुहुeछ। यो 1लाइडले "सफा पानी" र 

"भुइँमा जीवन" का स?युbत राcयको दQगो Eवकास लdयहRलाई समेटेको छ।) 

 

एक #वा#थ: भाग-२- पशु 1वा1थ 

gवhयाथqहnलाई सोZनुस:् 

- "Pकन nखहn कम भैरहेका छन ्?" (माYनसहnले वन gवनाश गदाi अथवा जलवायु पAरवतiनले गदाi भएको बोट 

cबRवामा हुने अ��यारो ) 

- "nखहn कम भएपछ� जनावरहn कता गइरहेका छन ्?" (YतनीहR सानो ठाँउमा भेला हुन थालेछन।् YतनीहR 

बीच खाना/ बसोबास र सानो ब1ने ठाउँले गदाi तनावको माहोल Tसजiना हुन थालेछ। कुनै जनावरहn खाना 

खो�दै वन छोडरे मानव स�यताको नजीक आइपुगेको छन।्) 

( Tश�कले पयाiवरण पAरवतiनमा पानीको गुण1तरको भुTमकाको बारेमा छ�फल गनi सJनुहुeछ। य*द मानव वा 

जनावरले सevTमत गरेको पानी जनावरहnले gपउ�न ्भने YतनीहR cबरामी हुन सJछन।् वन gवनाश बाहेक 

Tश�कले जलवायु पAरवतiनले कसरp 5ाकृYतक बास1थान हेरफेर गछi  र जनावरहnलाई (Pकरा समेत) नयाँ ईलाकामा 

सनi बाtय गछi  भeने बारेमा छ�फल गनi सJनुहुeछ। यो 1लाइडले "जलवायूको एJसन", "Pकफायती र 1व�य उजाi", " 

दpगो सहर र समुदायहn", "1व�य पानी र सरसफाइ" र "भुइँमा जीवन"का सeयुJत रा�यहnको दpगो gवकासका 

ल�यहnलाई समेटेको छ।) 



 

एक #वा#थ: भाग- ३- मानव 1वा1थ 

gवhयाथqहnलाई सोZनुस:् 

- "यो 1लाइड र यो भeदा अगा�डको 1लाइडमा के के फरक दे�ु भयो?" (वतiमानमा माYनसहn धेरै छन,् nखहn कम 

छन,् धेरै जनावरहn मानव स�यताको निजक छन।्) नोट गनुiहोला यी दबैु 1लाइडहnमा कुनै वा1तgवक पAरवतiन 

छैन।  

- "जूनो*टक रोग भनेको के हो?" यो 1लाइडको समी�ा गनुiस;् जता जनावरहn बTसरहेका छन ्6यता धेरै 

माYनसहn ब1न थालेछन।् यो य#तो Cेe हो जहाँ जूनो+टक रोगह_ "ि#पल ओभर" सिजलै हुन सbछ र पशु र 

मनुiय बीच फैल?छ। कोBभड-१९ (नोबेल कोरोनाभाइरस बाट लाlने रोग) पPन एउटा जूनो+टक रोग हो 

भ?नेमा जोड +दनुहोला।  

( Tश�कले पयाiवरण पAरवतiनमा पानीको गुण1तरको भुTमकाको बारेमा छ�फल गनi सJनुहुeछ। य*द मानव वा 

जनावरले सevTमत गरेको पानी जनावरहnले gपउ�न ्भने YतनीहR cबरामी हुन सJछन।् वन gवनाश बाहेक 

Tश�कले जलवायु पAरवतiनले कसरp 5ाकृYतक बास1थान हेरफेर गछi  र जनावरहnलाई (Pकरा समेत) नयाँ ईलाकामा 

सनi बाtय गछi  भeने बारेमा छ�फल गनi सJनुहुeछ। यो 1लाइडले "जलवायूको एJसन", "Pकफायती र 1व�य उजाi", " 

दpगो सहर र समुदायहn", "उNचत खपत र उ6पादन", "1व�य पानी र सरसफाइ" र "भुइँमा जीवन"का सeयुJत 

रा�यहnको दpगो gवकासका ल�यहnलाई समेटेको छ।) 

 

एक #वा#थ 

खाना र ब1ने ठाउँ (nखहn)को लाNग बढp रहेको 5Yत1पधाiले गदाi चराहn या त सानो वनहn छोडरे गइरहेका छन ्

अथवा मAररहेका छन ्भनेर समी�ा गनुiहोला।  

जलवायु पAरवतiनले कुनै पYन ठाँउमा उ>जने बोट cबRवा पAरवतiन गरेर वा जीवन (जनावर वा बोट cबRवा) ब1न 

नसJने खालको तापvम बनाएर जनावरको बसोबास अझ खुd�याउन सJछ र 5जाती लोप हुने Yतर Yन ल�न सJछ। 

जलवायुले जनावर, मनु�य र बोट cबRवालाई यसरp असर गछi।  

(यो 1लाइडले सeयुJत रा�यको दpगो gवकास ल�य: "जलवायु एJसन"लाई समेटेको छ।) 

 



एक #वा#थ 

यो 1लाइड र यो भeदा अYघ�लो 1लाइडलाई तुलना गनुiहोला र Tभeनता पzा लगाउनुहोला। यसको लाNग cब1तारै 

अYघ�लो र पYछ�लो 1लाइड धेरै चो*ट अवलोकन गनुiहोला। 

 gवhयाथqहnलाई दबैु 1लाइ�मा ५ वटा फरक छु�टयाउन भeनुहोला। ( यसको उzर अक� 1लाइडको "*ट�पणी"मा 

छन।्) 

 

 

अPघnलो ]चeमा ५ वटा Bभ?नता के के हुन ्? 

चराहn धेरै छैनन ् 

-> Pकन 

nखहn कम छन ् 

-> Pकन 

बढp मुसाहn  

-> Pकन 

बढp 1यालहn  

-> Pकन 

माYनस ब1ने ठाउँमा बढp जंगलp जनावरहn  

-> Pकन 

 

Tश�कको उzरहn:  

चराहn धेरै छैनन ्- खाना र ब1ने ठाँउको एकदम धेरै 5Yत1पधाiले गदाi ( बसोबासको कTमले गदाi) 



nखहn कम छन ्- Pकनभने या त माeछेहnले nख का�*दeछन ्अथवा चराहn कम भएको कारणले फलहn खाएर 

दाना छनi असमथi भएछन ् 

बढp मुसाहn - Pकनभने वनमा मुसा खाने चराहnको कTम भएर मुसाहnको जनसं|या ब�नु 

बढp 1यालहn - जब मुसाको जनसं|या ब�छ तब 1यालहnको लाNग खाने कुरा ब�छ 

माYनस ब1ने ठाउँमा बढp जंगलp जनावरहn - Pकनभने जनावरहn सZग अक� gवक�प छैन (YतनीहRको घर नाश 

भएको अथवा YतनीहRलाई मानव स�यताको नजीक बा�न/ खाना खो�न सिजलो हुने)। य#तो प2रि#थPतले गदा4 

जूनो+टक रोगह_ संpमण बqन सbछ भ?ने कुरामा जोड +दनुहोला। कोBभड-१९ एउटा जूनो+टक रोग हो भ?ने कुरामा 

पPन जोड +दनुहोला। 

 

एक #वा#थ र नोबेल कोरोनाभाइरस 

(जसलाई सास4-कोभ-२ पPन भPन?छ) 

१. माYनसहnको कृयाकलापले गदाi वातावरण नाश भइरहेको छ। 

२. जनावरह_ तनावमा छन!् YतनीहRलाई या त सानो �ेmमा खानाको लाNग 5Yत1पधाi गनi पछi  अथवा वनलाई 

छोडरे अeत जान पछi। YतनीहR अn जनावर Yछमेक\ (र माeछे)को नजीक ब1छन।् माYनस झ� यी जनावरहn 

पYन जीवाणु बोJछन ्जसले YतनीहRलाई cबरामी पाद�न। 

३. माPनसह_ले जनावरको ठाँउ अYतvमण गनi थालेछन ्। यसले गदाi जनावरहn माYनसहnको नजीक 

�याएको छ। क*हलेकाहp माYनसहnले जंगलQ जनावरह_ पPन खा?छन।् कYतपय जीवाणुहn जूनो+टक 

हुeछन ्र कYतपय भाइरसहnमा उ6पAरवतiन पYन हुन सJछ। 

 

कोBभड-१९ (नोबेल कोरोनाभाइरसले गदा4 लाlने रोग) पPन एउटा जूनो+टक रोग हो भ?नेमा जोड +दनु होला। 

"जूनो*टक रोग" र "उ6पAरव6नi"लाई समीCा गनुi होला (अक� दईुवटा 1लाइडमा) 

कोTभड-१९ = नोबेल कोरोनाभारसले ला�ने रोग (वैXाYनक तAरकामा "सासi-कोभ-२" भYनeछ) 

समीCा: माYनसहn जंगलp जनावरहn (जसलाई "झाडी मासु" पYन भYनeछ) खाने बारे ��फल गनi अ*हले राfो समय 

हो। माYनसहn ये1तो gवTभeन कारणले गछiन।् उदाहरणका लाNग झाAर मासुलाई मीठो मानेर खाइeछ, अथवा 

YतनीहRको परdपरामा यो सामाeय हुeछ, अथवा खानाको 5ो*टनको लाNग Yन खाइeछ। जYत नै कारण भए Yन झाडी 



मासु खाए पNच 6यो माeछेलाई जनावरको जीवाणु सन[ अवसर बढेर जाeछ। जीgवत जनावर "गीलो Hयापार"मा 

जनावरहnलाई अगा�ड पछा�ड राखेर (वा माNथ तल)खोरमा राwखeछ। य1तो अ5ाकृYतक वातावरणले जनावरहnमा 

तनाव बढाउँछ र रोगको ल�णहn देwखeछ। य*द एउटा जनावर अक� जनावरको �ेmमा *दसा वा gपसाब गछi  भने 

6यहाँ दईु जनावर बीच रोग सन[ जोwखम ब�न जाeछ (ज1तो 5जातीको जनावरहnमा पYन य1तो रोग सनi सJछ 

Pकनभने YतनीहRमा उ6पAरवतiन हुन सJछ।) 

उ6पAरवतiन दघुiटनाले हुनसJछ 

उ6पAरवतiन धेरै कुरामा हुन सJछ:  

मनु�य, जनावर, बोट cबRवा, भाइरस, र आ*द। 

- नोबेल कोरोनाभाइरस जूनो*टक हो र यसमा उ6पAरवतiन हुeछ। 

- वैXाYनकहn नमूनाहnमा पAर�ण गछiन।् उ6पAरवतiन gवTभeन PकTसमले हुन सJछ भeने कुरा हामी दे� 

सJछ�। 

उ6पAरवतiनलाई ...वाJयमा दे�ु प*हलो कायi हो। 

 

Fiट पानुiहोस:् 

१. आज हामी उ6पAरवतiनको बारेमा बोTलरहेका छ� Pकन भने नोबेल कोरोनाभाइरस उ6पAरवYतiत हुeछ। यसरp 

नै यो भाइरस जनावर देwख माYनस र माYनस देwख माYनसमा सनi सफल भएछ।  

२. एउटा नमूना खेल-5YतYनNध ज1तै हो। यसले वैXाYनकहnलाई भgव�यको अनुमान गनi मhदत पुयाiउछ 

ताक\ हामीहn 1वा1थ रहन सJछ� (उदाहरणका लाNग, वैXाYनकहn 'क' जना भारसबाट cबरामी हुने माeछे 

पzा लगाउनका लाNग नमूना बनाउछन ्ताक\ हामी 'ख' समयको लाNग सामािजक दरूp अ�यास गनi सJछ�। 

 

 

कसले यो वाbय उ0प2रवत4न गदsन? 

चुनौती:  

कसले यो वाJय Yछटोभeदा Yछटो पाँचचो*ट भeन सJछ? 



नुPनलो पानी PनBलदै नPनBलने 

"उ6पAरवतiन पAरवतiन हो" भeने कुरा समीCा गनुiहोला। २-३ जना 1वयंसेवकलाई उJत वाJय ५ चो*ट Yछटोभeदा 

Yछटो भ?न भ?नुहोला। 

 यो िज�ो �gव1टर/भांजनेवालाले एउटा उ6पAरवतiनको नमूना ज1तै काम गछi  - सबै भeदा सरल PकTसमको 

उ6पAरवतiन " cबeद ुउ6पAरवतiन" हो। 

 

क+हलेकाहQ… 

शरpरTभm *दशाहn 5�ट हुeनन ्र केहp नयाँ गलतीले बYनरहेको हुeछ। 

 हाtो अकu काय4 अकu नमूनासvग हु?छ:  

मलाई दइुटा 1वयंसेवक चा*हeछ 

... जब तपा�हn 5�ट बो�नुहुeन तब उ6पAरवतiन हुeछ... 

 

अक� 1लाइडमा जानू अगा�ड दइुटा gवhयाथq 1वयंसेवकलाई छनोट गनु4होला। 

समीCा गनु4होला: यो नमूनाले  ाe1लेसनको बेलामा अथवा एउटा कोषTभm जब 5ो*टन बeछ तब के हुन सJछ भeने 

कुरा देखाउछ। एमआरएनए Tभm Yनद[Tशका संदेश हुeछ तर खास बeनु पन[ कुरा 5ो*टनको उ6पादन होइन। आजका 

(माचi २०२०) वैXाYनकहnले नोबेल कोरोनाभाइरस सZग राfो (अथाiत, स*ह) रेि�लकेसनको लाNग केहp 

उ6पAरवतiनहnलाई ठ�क गन[ �मता भएको भेटेका छन ्। सामाeयतया, अn आरएनए भाइरसहnसZग (उदाहरणका 

लाNग, �लू भाइरस जसलाई "इe�लुए:जा" भYनeछ) य1तो �मता हुeन र उ6पAरवतiन नसचाएरै उ6पAरवYतiत हुeछन ्

! यसले �लूको खोप बनाउन धेरै चुनौतीपूणi बनाउछ Pकनभने वैXाYनकहnलाई gव~वको कुन ठाँउमा र क*हले क1तो 

उ6पAरवतiन हुeछ भeनेकुरा अनुमान गनi पछi  र 6यसपYछ माm (6यो �ेmमा) खोप बा�न पछi  ताक\ माYनसहnलाई 6यो 

उ6पAरवYतiत भाइरसबाट बचाउन सPकयोस!् र यहp¡ कारणले 56येक वषi नयाँ �लू gवRhधको खोप बनाइछ। (यो gवषय 

२ टा 1लाइडमा अझै छ।) 

अक� 1लाइडको लाNग: ती दईुजना 1वयंसेवकहn आ�ना कोd�युटर dयुट गरेर आफूलाई मन पन[ उदाहरण भeन 

लगाउने। बाक\का gवhयाथqहn ती 1वयंसेवकहnको मुख हेरेर उJत "कNथत" उदाहरण अनुमान गनi लगाउने। (य*द 



प*हलो उदाहरण हो भने एउटा औलंा उठाउन लगाउने र अक� उदाहरण हो भने दईुवटा औलंा उठाउन लगाउने। सबैको 

भोट संकलन गAरसके पYछ, gवhयाथq 1वयंसेवकहnलाई सबैलाई सुeनेगAर भeन लगाउने। 

 

मैले के भPनरहेका छु? 

1वयंसेवकहnले आवाज नYनकाTलकन यी मtये एउटा श>द भeनू पछi : 

  

१. वन र मन  

 २. हतार र अचार 

 

दबैु 1वयंसेवकहnले आआ�ना कd�युटरलाई dयुट गन[ र उJत कNथत श>दहn पालैपालो भeने। अn gवhयाथqहn 

1वयंसेवकहnले बोलेका श>द अनुमान गन[। 

(य*द YतनीहRले प*हलो gवक�प सोचेको हो भने एउटा औलंा उठाउने र य*द दो¢ो gवक�प हो भने दइुटा औलंा उठाउने।) 

सबैको भोट संकलन गAरसके पYछ, gवhयाथq 1वयंसेवकहnलाई सबैलाई सुeनेगAर भeन लगाउने। 

 

उ0प2रवत4न अनुमान गन4 Pनकै अWwयारो हु?छ! 

के तपाx क+हले भनेर अनुमान गन4 सbनुहु?छ? 

उ6पAरवतiनको भgव�यवाणी गनi गा£ हो हुeछ भeनेमा जोड +दनुहोला। 

यो कायi gव1तारै गनुiहोला। *दएको 1लाइडको बायाँ भागमा भएका भाइरसहnको रेि�लकेट अथाiत सं|या वhृNध 

भैरहेको र या त आ�नो वा1तgवक रZग देखाउन सJने अथवा उ6पAरवतiन (बैजनी रZगसङ) देखाउन सJने कुरा 

gव1ततृ गनुiहोला। 

जब बैजनी रZग देखा पछi  तब gवhयाथqहnलाई अनुमान गनi भeनुहोला। ३ वटा अनुमान हुनसJछ। (Tश�कले 

भeनसJनुहुeछ Pक बैजनी भाइरस एक पटक अव~य देखा पछi।) 

सBमCा: �लू भाइरस (जसलाई इe�लुए:जा भाइरस पYन भYनeछ), उ6पAरवYतiत भैरा� ेएउटा भाइरसको उदाहरण 

हो। 0यहQ भएर नयाँ Wलू EवRSधको खोप वषsEपzछे बनाउन पछ4। वैXाYनकहnले �लू भाइरसलाई राfरp Yनया�न 



आव~यक छ ( 6यसलाई अनुvमण गरेर) ताक\ YतनीहRले आउने उतपAरवतiन कहाँ हुनेछ र 6यसको gवRhधमा ठ�क 

PकTसमको खोप तयार पानi सJछन ्। 

 

 

रह1यमय बाकस 

भाइरसहn कुनै जनावरमा (ज1तै संुगुर, चमेरो ) TमTसएर अक� तAरकाले पYन उ6पAरवYतiत हुन सJछन ्भeने कुरा 

{या|या गनु4होला। उJत "जनावर" मानव पYन हुन सJछ भनेर सTम�ा गनुiहोला! 

 यहाँ प*हलो उदाहरण सँुगुर हो Pकनभने संुगुरमा gवTभeन PकTसमका भाइरसहn TमTसएर 1वाइन �लू (एउटा 

इe�लुए:जा भाइरस ) बनेको हुeछ। 

( एउटा सँुगुरमा चरा, माYनस र संुगुरका भाइरसहn TमTसन सJछन ्! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 

अक� उदाहरण चमेरो हो। gवhयाथqहnलाई सोZनुहोला चमेरो यो सबको लाNग िजdमेवार हो Pक नाइँ, र अब यश बारेमा 

के गनi सPकeछ? ( केहp gवhयाथqहnले दरूp रा�ुपछi  भeछन ्- जो Pक स*ह उzर हो-- र अR gवhयाथqहnले चमेरो मानुi 

पछi  भeछन ्। दो¢ो उzरको 5YतPvया अक� 1लाइडमा *दएको छ- जसमा पयाiवरणको लाNग चमेरो एकदम आव1यक 

हुeछ भYनएको छ!) 

सBमCा: उJत 1लाइडले एक PकTसमको उ6पAरवतiनलाई झ�काएको छ जसलाई अनुवांTसक वगqकरण भYनeछ ( 

जसलाई अझै सटpक nपमा "5Yतजनी Tस�ट" भYनeछ)। "अनुवांTसक वNगiकरणबाट" एउटा नयाँ भाइरस बeछ। 

 

 

याद रा�ुहोला: 

चमेराहn साि�चकै आव1यक हुeछन!्!! 

अYघको 1लाइडमा चमेरो दो¢ो उदाहरण Nथयो। 

सBमCा:  

- चमेरोहn साि�चकै आव~यक हुeछन-् YतनीहRले Pकरा खाeछन ्र पराग सेचनकताi हुन ्र cबउहn पYन 

छकi नछन ्। 



- क*हलेकाहp पयाiवरणनै संकटमा पछi  य*द चमेरो हरायो भने। ( यो चमेरो पयाiवरणको 5मुख 5जाती भएको 

बेला हुeछ।) 

थप जानकारpका लागी: सामाeय जानकारp: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

गुफामा ब1ने चमेरोको लाNग gप�डएफ (र वाइट-नोज Tसe�ोमको बारेमा पYन भeनुहोला): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

दईुवटा भाइरस एउटामा उ6पAरवYतiत कसरp हुeछ भeने हेर�! 

एउटा शाि}दक FPतयो]गताबाट!  

तर प+हला यहाँ एउटा उदाहरण छ। 

(यो 51तुत Pvयाकलापले अक� तAरका; "अनुवांTसक वNगiकरण"बाट भाइरस उ6पAरवYतiत हुन सJने नमूना दशाiएको 

छ।) 

 

एक समयको कुरा हो… 

एक समयको कुरा हो, एउटा अYत ___ ___ Nथयो◌े जो __ __ ____। 

यो Pvयाकलापले अनुवांTसक वNगiकरणलाई अझै gवTश�टसZग " 5Yतजनी Tस�ट" माफi त नमूYनकरण गरेको छ।  

gवhयाथqहnले वाJयमा भएका खालp ठाँउ भन[छन।् अब आउने 1लाइड gवhयाथqहnले आफ§  गन[ Pvयाको उदाहरण 

हो। 

एक समयको कुरा हो… 

एक समयको कुरा हो, एउटा अYत खुसी माeछे Nथयो जो पा1ता पकाउन मन पराउ¨यो। 

एक समयको कुरा हो, एउटा अYत चक� बो�ने साथी Nथयो जो YतTमलाई मनोर:जन गनi गीत गाउ¨यो। 

  

रातो वाJय रातो भाइरस ज1तै हो भनेर सBमCा गनु4होला। Yनलो वाJय Yनलो भाइरस ज1तै हो। के हुeछ जब हामी यी 

दईु वाJयहnलाई Tमसाएर एउटा उ6पAरवYतiत वाJय बनाउछ© ? (अक� 1लाइड हेनुiहोला) 



एक समयको कुरा हो… 

एक समयको कुरा हो, एउटा अYत खुसी साथी Nथयो जो पा1ता मनोर:जन गनi मन पराउ¨यो। 

एक समयको कुरा हो, एउटा अYत चक� बो�ने माeछे Nथयो जो YतTमलाई पकाउन गीत गाउ¨यो। 

उJत उदाहरणहn उ6पAरवYतiत वाJय भएको सBमCा गनुiहोला। 

 

 

के तपाx राtरQ गन4 सbनुहु?छ? 

के तपा� सबैभeदा अ��यारो वाJय उ6पAरवतiन 5YतयोNगता िज6न सJनुहुeछ? 

1. एउटा वाJय भनुiहोला: 

2. दो¢ो वाJय कुनै साथी (�याट बJसाबाट) छाeनुहोला र खालp ठाउँमा श>दहn Tमसाएर नयाँ वाJय बनाउनुहोला। 

एक समयको कुरा हो, एउटा __ Nथयो जो____ । 

gवhयाथqहnलाई �याट बJसा 5योग गनi भeनुहोला र पूरा वाJय खालp ठाँउ भAरने गAर ले~ भeनुहोला। सबै 

gवhयाथqलाई �याट बJसामा "सबैजना " लेwखएकोमा वाJय बुझाउन भeनुहोला। 

य*द �याट बJसामा ले� सPकएन भने gवhयाथqहnलाई बोलेर बुझाउन भeनुहोला। 

*टप: २ Tमनेट समय gवhयाथqहnका लाNग छु�टाउनुहोला तर यो समय अवNध समुहको अनुसार Tमलाउन सPकeछ।  

सबै gवhयाथqहnले पूरा लेखेर सPकसके पYछ Tश�कले दईु gवhयाथqका वाJयलाई Tमसाएर एउटा अनौठो अ��यारो 

वाJय बनाएर देखाउनु होला। TमN�त (उ6पAरवYतiत) वाJय बनाए पYछ gवhयाथqहnलाई सोtनुहोला Pक यो 

उ6पAरवतiनले वा1तgवक वाJयको संदेशलाई अझ बTलयो या कमजोर (अथवा झन धेरै अनौठो) बनाएको छ। 

१-२ gवhयाथq 1वयंसेवकलाई �याट बJसाका वाJयहnलाई Tमसाएर एउटा नयाँ उ6पAरवYतiत वाJय बनाउन 

भeनुहोला। 

सBमCा: यो वाJय बनाउने Pvयाकलाप एउटा अक� नमूना हो जसले भाइरस वा कोषमा उ6पAरवतiन कसरp हुन सJछ 

भeने देखाउछ। क*हलेकाहp, उ6पAरवतiनले भाइर1लाई बTलयो वा कमजोर बनाउछ। 

 



भाइरस   खोल     कोर   

सBमCा: भाइरसको दईुवटा मु|य भाग हुeछ: बा*हरको खोल र Tभmको कोर। बा*हरको खोलले भाइरस कYतको 

संvमक छ भeने Yनधाiरण गछi। Tभmी कोरले भाइरस कYत सिजलै दोहोAरeछ भeने कुरा Yनधाiरण गछi। 

यो 1लाइडले एउटा "सामाeय" भाइरसको रचना (रातो खोल + रातो कोर) देखाएको सBमCा गनुiहोला। 

यो 1लाइडले एउटा "उ6पAरवYतiत" भाइरसको रचना (रातो खोल + Yनलो कोर) देखाएको सBमCा गनुiहोला। 

सोZनुहोला:  

दईुवटा उ6पAरवYतiत भाइरसहn के के हुन ्(रातो खोल र Yनलो कोर भएको माNथको भाइरस; Yनलो खोल र रातो कोर 

भएको तलको भाइरस ) 

 

संvमण      5YतकृYत 

सBमCा: बा*हरको खोलले भाइरस कYतको संvमक छ भeने कुरा जनाउँछ। Tभmी कोरले भाइरस कYत सिजलै 

दोहोAरeछ भeने कुरा जनाउँछ। 

सोZनुहोला: एउटा उ6पAरवतiनले भाइरसलाई कसरp पAरवतiन गछi? ( यसले खोल, कोर अथवा दबैु पAरवतiन गनi 

सJछ! तसथi, एउटा उ6पAरवतiनले एउटा भाइरसले कुनै कोषमा कYत सिजलै Yछनi सJने �मता पAरवतiन गनi सJछ 

र/अथवा यसले कोष Tभmको 5YतकृYतको माmा पAरवतiन गनi सJछ।) 

+दइएको सू]चबाट सं|याह_को सेट रोcनुहोला:  

१ र २  

१ र ४  

३ र २  

३ र ४ 

य+द समयले अनुमPत +द?छ: सबै gवhयाथqहnलाई आआ�नो सं|याहn �याट बJसामा ले� भeनुहोला। 

यो 1लाइडले क�ालाई उ6पAरवतiनले भाइरसलाई बTलयो वा कमजोर बनाउन सJछ भeने 5दशiन स*ह6को अक� 

Pvयाकलापको लाNग तयार गछi। 

 



संpमण    FPतकृPत 

gवhयाथqहnलाई YतनीहRको सं|याहn कुन बाटो गइरहेको हेनi भeनुहोला। यो ^pयाकलाप �ब#तारै र पाइला-पाइला 

चाnदै ग2र?छ। 

 उदाहरणका लाNग, एउटा gवhयाथq जसले १ र २ सं|या रोजेका Nथयो, उ सZग सबभeदा कमजोर भाइरस हुनेछ ( 

तलको उ6पAरवतiन जसको जोड ३ हुeछ)। एउटा gवhयाथq जसले ३ र ४ सं|या रोजेका Nथयो, उ सZग सबभeदा बTलयो 

भाइरस हुनेछ ( माथीको उ6पAरवतiन जसको जोड ७ हुeछ)। जो gवhयाथqहnले अR कुनै सं|या रचना रोजेका Nथए, 

YतनीहR सZग "सामाeय" PकTसमको भाइरस हुनेछ ( जसको जोड ५ हुeछ) । 

सTम�ा:  

- उ6पAरवतiन जYत बेला पYन हँुदैन (Tश�कले आरएनए भाइरस �डएनए भाइरस भeदा धेरै नै उ6पAरवतiन 

हुeछन ्भeने कुरा Hया|या गनुiहोला)।  

- क*हलेकाहp, उ6पAरवतiनले एउटा भाइरसलाई कमजोर बनाउन सJछ ( Yनलो खोलवाला उदाहरण ज1तै)। 

-  क*हलेकाहp, उ6पAरवतiनले एउटा भाइरसलाई बTलयो बनाउन सJछ (रातो खोलवाला ज1तै)। 

-  भाइरसहRको भgव�यवाणी गनi गा£ हो हुeछ! (अक� �लूको खोप बनाउने बेलामा पYन यो कुरा वैXाYनकहnको 

लाNग मह�वपूणi हुeछ भeने कुरा Tश�कले gवhयाथqहnलाई सdझाउनु होला।) 

वैXाYनकहn आज ( माचi २०२०) नोबेल कोरोनाभाइरससZग उzच संpमण र उzच FPतकृती दर रहेको cब~वास गछiन।् 

तसथi माYनसहnले राfो HयिJतगत सरसफाइ अ�यास गनi आव~यक छ (अक� 1लाइडमा सBमCा गAरने छ) ताक\ 

भाइरसले हामीलाई नाक, मुख अथवा आखा निजकबाट संvमण गनi नसकोस ्। हाfो हातहnले धेरै Pकटाणुहn 

बोकेको कुरा सBमCा गनु4होला Pकनभने हामीहnले धेरै व1तुहnलाई छुएका हुeछ� र समाएको हुeछ� र य*ह हातहnले 

खाना पYन खाeछौ। 

*टप: एउटा अझै चुनौतीपूणi कायi gवhयाथqहnलाई सं|याहn गुणा गनi लगाउन हो: ३×४=१२, ३×२=६, १×४=४, १×२=२ 

(यसले बTलयो र कमजोर भाइरसहnलाई छु�टाउनमा केहp फरक पाद�न) 

 

 

 

 



हामीले कोBभड-१९ लगाउने भाइरसबाट आफूलाई कसरQ बचाउने? 

मानव 1वा1थ र वातावरण 1वा1थ 

• कdतीमा २० सेकेeडसdम हातहn साबुनपानीले धुने  

• खोक\ गदाi र हाि�छउं गदाi कोहनीले छो�ने  

• हाि�छउं गदाi *ट1सुले छो�ने र 5योगपYछ रh*दटोकरpमा फा�ने र हात २0 सेकेeडसdम हात धुने 

• फोहोर हातहnले आ�नो नाक, मुख वा आँखा नछुने 

• आ�नो वातावरण पुछेर वा 15ेहnले सफा गन[ 

• अR केहp नभनुeजेलसdम आ�नो पAरवारभeदा अR कुनै HयिJतबाट दरूp बनाएर ब1ने 

सोZनुस:् 

- कdतीमा २० सेकेeडसdमलाई gवhयाथqहnले हात धुनलाई कुन गीत गाउँछन ्? (ज1तै, हे�पी बथi ड ेदइुचोटp, 
)  

- यो 1लाइडबाट gवhयाथqहnलाई एक 1वा1थका तीनवटा भागहn मtय, मानव 1वा1थ वातावरण 1वा1थ 

माNथ Yनभiर हुeछ भeने कुरा सdझाउनु होला। हामीलाई यो सुYनि~चत गनi जRरp छ Pक माYनसहn 1वा1थ 

रहनका लाNग वातावरण सफा हुनुपछi।  

- के हुeछ जब तपा�ले कोहनीमा खोJनुहुeछ वा हाि�छउं गनुiहुeछ र हातहn बाँधेर रा�ुहुeछ? (तपा�हnले 

फेAर पYन हातहn २० सेकेeडसdम धुनुपछi !) 

यो 1लाइडको जानकारpको �ोतको Tलeक: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-

sick/steps-when-sick.html 

(gवhयाथqहnले मा1कको बारेमा 5~न सोtनसJछन।् माचi २०२० मा सeयुJत रा�  Tस�डTसले मा1क लगाउन सुझाव 

*दएका Nथए। यो सुझाव समयसZग पAरवतiन हुनसJछ।) 

 

 

 



Tमथब1टर: ि1नज टे1ट 

चेतावनी: 

यो Tभ�डयोमा "«याप" श>द 5योग गAरएको छ र gवhयाथqहnलाई घरमा खाना रZगाउने डाई 5योग गरेर यो 

Pvयाकलाप नगन4 स>झाउनु होला। 

यो Tभ�डयो ३ Tमनेट र २० सेकेeड समय आवधीको छ- यसले हाि�छउं गदाi कYत टाढासdम जान सJछ भeने कुरा 

देखाउछ (gवTभeन खाना रZगाउने डाईहn 5योग गरेर) र हामीले खोक\ गदाi हाfो हातले वा कोहनीले वा *ट1सुले 

छो�दा के हुeछ भeने कुरा पYन यो Tभ�डयोले देखाएको छ। 

( tयानमा रा�ुहोला *ट1सुवाला उदाहरणले भुइँमा बढp सानो थोपाहn र हातहnमा संvमण देखाउछ। यसले हाि�छउं 

गरेपछ� र *ट1सुलाई रhदpबाकसमा फालेपYछ तपा�को हातहn धुने अझै धेरै कारणहn 5�ट पादiछ। Tलकं: 

https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

यो Tभ�डयोमा gवhयाथqहnलाई के कुराले आ~चयi बनायो भeने कुरा सोtनुहोला। 

 

 

हामीले भEवiयमा आफूलाई कसरQ बचाउने? 

एक #वा#थ: वातावरण #वा#थ, पशु #वा#थ र मानव #वा#थ 

• वैXाYनकहn (मानव 1वा1थ gवशषेX, पशु NचPक6सक र अn अtययनकताiहn) सबै खोप बनाउन काम गAररहेका 

छन ्!  

• जZगलp जनावरहn देwख टाढा रहने  

• वन जZगल फेAर बनाउने र वातावरणको 1वा1थलाई सुधारने 

सोधपुछ: एक 1वा1थको तीनवटा भागहn के के हुन ्? 

प+हलो बंुदाको ला]ग- पशु NचPक6सकहn मानवको लाNग खोप बनाउन काम गAररहेका छन ्(Pकनभने खोपको gवकास 

5Pvयामा जनावरको नमूना 5योग गAरeछ) भeने कुरामा जोड *दनुहोला। साथसाथै, पशु NचPक6सक र वातावरण 

1वा1थ वैXाYनकहn ( ज1तै पAरि1थYतgवXानशा1mी) gवगतका १० वषiदेwख जZगलp जनावरहnमा भाइरसहnको 

सव[�ण गAररहेका छन।् य*ह कायiले गदाi चीनका अtययनकताiहnलाई कोरोनाभाइरस चीनको वुहान सहर (प*हलो 



मानव 5करण भेटाएको सहर) नीरै रहेको जानकारp Nथयो र नोबेल कोरोनाभाइरस (जसलाई सासi-कोभ-२ पYन 

भYनeछ) के*ह म*हना नलागेरै (२००२ मा सासi आउदा जसरp भएको Nथयो) २ ह�ता Tभm ै5माwणत भएको Nथयो।  

दो�ो बंुदाको ला]ग- माYनसहnले प*हला जZगलp जनावरहn ब1ने ठाँउहnमा अ*हले आफै ब1न थाले। सानो 5ाकृYतक 

बास1थानले गदाi YतनीहR जZगल/ 5ाकृYतक बास1थान छोडरे खान र बा�नका लाNग बा*हAरन बाtय भएका छन।् 

माYनसहnसZग Pकटाणु हुeछ भनी सTम�ा गनुiहोला जुन Pक जनावरहnलाई सनi सJछ र जनावरहnसZग पYन 

Pकटाणु हुeछ जुन Pक माYनस र अn जनावरहnमा पYन सनi सJछ। 

  

अि?तम बंुदाको ला]ग- य*द gवhयाथqहnलाई वन जZगल फेAर बनाउनु भनेको nखहn माm रो�नु हो भनी सो�छन ्भने 

कम कागजको खपत पYन कम वन gवनाशYतर ल�छ भनेर सTम�ा गनुiहोला। य*द माYनसहn वातावरणबाट कम 

मा�छन ्भने 5कृYत समय संगै आफै Yनको हुन सJछ। 

- कम कागजको 5योगको उदाहरण: सामान Pकeदा 56येक चो*ट नयाँ कागजको झोलाको साटो पुनः 5योग गनi सJने 

कपडाको झोला 5योग गन[। 

 

अक� Pvयाकलाप: अeलाईन खेलहn! 

E-bug website link 

कुनै ३ वटा खेलहn रो�नुहोला:  

• 1टोप द 15ेड  

• सुपर ि1निजङ  

• बोNग बस  

• होAरड हातहn 

आआ�नो 1कोरको उ�चतम अंकको 1v\नसोट Tलएर Tश�कलाई पठाउने 

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 

www.e-bug.eu मा सबै उमेरको समूहको लाNग राfाराfा मु�तको अeलाईन खेलहn छन ्। 

यो वेबसाइटले एिeटमाइvोcबयल रेिज1टेeस (5Yतरोध) (एउटा अक� एक 1वा1थ अवधारणा ) माNथ tयान *दeछ। 



(य*द Tश�कले चाहे भने gवhयाथqहnलाई गहृकायi *दन सJनुहुeछ।) 

 

 

एक #वा#थ 

Tश�कका लाNग २ Tमनेटको सव[�ण: https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

gवhयाथqहnका लाNग अn एक 1वा1थ Pvयाकलापहn: gवhयाथqहnले सू�म जीवाणु र जूनो*टक रोगहnलाई बु¬नका 

लाNग खेलहn: http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-

Original/_301/Game-Overview.html 

अeतरPvया6मक कोTमक Pकताब जसले एक पशु NचPक6सकले eयु योकi  सहरमा एउटा नयाँ भाइरस पzा लगाउन 

मhदत पुयाiउन सJछ भeने कुरा देखाउछ। (सन ्१९९९ मा eयु योकi मा पि~चमी Yनल भाइरसको खोजीको स6य जीवन 

घटनामा आधाAरत छ): https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  

पि~चमी Yनल भाइरसको 5कोपको बेलामा एक पशु NचPक6सकले टेडएJस ट�कमा बोलेका कुरा यहाँ छन:् 

https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc (१५:१६ को अeतराल)-- ठूलो gवhयाथqहnको लाNग 

उपयुJत (>१५ वषi ) 

HयिJतगत वा अeलाईन 5योग गनi सJने अeलाईन एक 1वा1थ सामा�ी- अPकाको समुदायका लाNग gवकास 

गAरएको र चमेरोसZग सुर®�त कसरp ब1ने कुरामा सTम�ा गनुiहोला: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 

मानव 1वा1थमा वातावरण र जनावरहn कसरp मह�व रा|छन ्का बारेमा थप जानकारp: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 

िजXासु वय1कका लाNग थप जानकारp: https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-

prevent-next-pandemic https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-
evolution-of-a-coronavirus https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-
sending-us-a-message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 

 

 


