
FAQ / Mold / Nepali ............ बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू / ढुसी / नेपाली 

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (Frequently Asked Questions) 
 

ढुसी (mold) के हो? 

ढुसी, फंगाई (fungi) नामका परजीवी हनु,् जसलाई घरधित्र र घरबाधहर दवुैधिर पाउन सधकन्छ । फंगाईका कधि प्रजाधिहरू अधतित्वमा 

छन ्िन्ने कसलैाई पधन थाहा छैन, िर दशौं हजारहरूदधेि शायद िीन सय हजार वा सोिन्दा बढी िएको अनमुान गररएको छ । 
 

ढुसी कह ाँ प इन्छ? 

ढुसी वातिवमा प्रायः हरेक वािावरण र वर्षधदनिर पाउन सधकन्छ, घरधित्र र घरबाधहर दवुै तथानमा िेट्टाउन सधकन्छ । ढुसीलाई फैलन 

न्यानो र आर्द्ष अवतथाले मद्दि गछष । घरबाधहर यो छाया पने, सधेपलो क्षेत्रहरू वा त्यतिा ठाउँहरू जहाँ पािहरू वा अन्य वनतपधि 

सधिरहकेा हनु्छन्, मा पाइन्छ । घरधित्र यो जहाँ ओस िरैे मात्रामा हनु्छ, जतिो: जमीन मधुनको िला (basement) वा नहुाउने ठाउँ 

(shower) हरूमा पाइन्छ ।  
 

कस्त  प्रक रक  ढुसी भेटिएक  छन?् 

पेधनधसधलयम (Penicillium) / एतपधगषलस (Aspergillus) ।  
 

ढुसी पनुुको क रण के हो? 

ढुसी न्यानो, सधेपलो, र आर्द्ष अवतथामा सबैिन्दा राम्ररी हकुष न्छ, र ढुसी आफ्ना अलैंधगक कोर् (spore) बनाएर फैधलन्छ र प्रजनन  

गछष । ढुसीका अलैंधगक कोर्हरू कधठन वािावरणीय अवतथाहरूमा बाँच्न सक्छन्, जतिो: सकु्िा अवतथाहरू, जसले सामान्य रूपमा 

ढुसी बढ्नलाई मद्दि गदैनन ्। यो अवतथामा हाम्रो क्षेत्रका अत्यधिक रूधिलो बिाषयाम र ऐधिहाधसक िरीहरूले यो समतयामा योगदान 

धदएका छन ्।  
 

ढुसीले म टनसहरूल ई कसरी असर गछु? 

केही माधनसहरू ढुसीबाट िरुुन्ि प्रिाधवि हनेु िालका हुन्छन ्। यतिा केही माधनसहरू, ढुसीको सम्पकष मा आउँदा नाक टाधलने, छािी 

बज्ने, र रािा वा धिलाउने आँिा, वा छाला जतिा लक्षणहरू दधेिन सक्छन ्। केही माधनसहरू, जतिै: जसलाई ढुसीले एलजी हनु्छ वा 

दमको धबमार छ िने उहाँहरूलाई अधिक िीव्र प्रिावहरू हनु सक्छन ् । व्यावसाधयक बनोटहरूमा ठूलो मात्रामा ढुसी छ िने 

कामदारहरूलाई गम्िीर असरहरू पनष सक्छन्, जतिै ढुसी पलाएको पराल वरपर काम गने धकसानहरू । गम्िीर प्रिावहरूमा ज्वरो 

आउने र सास फेनष गाह्रो हनेु अवतथा आउन सक्छन ्। 
 

ह मी कसरी यो समस्य ब रे थ ह  प यौं? 

धशक्षकहरूले यो समतयाबारे बिाउनिुयो । यसलाई िरुुन्िै धसधिएसिी (CDSD) सवेा-तथल धविागबाट ध्यान परु् याइएको धथयो । 
 

टसटिएसिीले समस्य  कसरी सम ध न गर्दैछ? 

जनु कोठाहरूमा ढुसी पाइयो, िी कोठाहरूलाई िरुुन्िै पुन: सफा िथा परीक्षण गररयो । त्यतिा ठाउँमा हावामा िएको अत्यधिक पानी 

हटाउने यन्त्र (Dehumidifier) हरू राधिए र ढुसीका अलैंधगक कोर् हटाउन नकारात्मक दबाव धसजषना गररयो । िथाधप िी उपायका 

अधिररक्त, कुशल पेशागि पवूाषवतथा कम्पनीलाई कामको ठेका धदयौं, जसले आइिबार धबहान सफा गर् यो । सोमबार वािावरण 

सहनसक्ने तिरका िए / निएको पक्को गनष कोठाहरू फेरर जाँधिनेछ । मंगलबार धबहान परीक्षणको नधिजा आउने आशा गररन्छ । 
 

टसटिएसिीले ढुसीको परीक्षण कसरी गर् यो? 

ढुसी िेधटएपधछ धसधिएसिीले एउटा कुशल पेशागि परीक्षण कम्पनीलाई परीक्षण गने र सफाइपधछ पनुः परीक्षणका लाधग िटायो । 
 

के टसटिएसिीले समय-समयम  ढुसी परीक्षण गछु? 

अमेररकी सने्टसष फर धिधजज कन्रोल (CDC) ले ढुसीको नमनूा धलएर धनयधमि जाँि गनुषपछष िनी धसफाररश गदनै । अधहलेको प्रमाणले 

सबै एलजीहरू िरैेजसो ढुसीसगँ सम्बधन्िि धबमारीहरूको प्रकार हो िन्ने तपष्ट पाछष । िदपुरान्ि माधनसहरूको सवंेदनधशलिा धक यसको 

मात्रा वा प्रकारका कारण िरैे फरक हुनसक्छ, नमनूा धलने काम र यसको अधल लामो समय गररने जाँि (culturing) िपाईकंो 

तवात्यका जोधिम प्ालगाउनमा त्यधि धव्ाधसला छैनन् । यधद िपाई ंढुसीप्रधि सवंेदनशील हनुहुुन्छ र ढुसी दधेियो वा यसको गन्ि 

आयो िने त्यहाँ सम्िाधवि तवात्य जोधिम रहन्छ; यसकारण त्यहाँ जतिो प्रकारको ढुसी िए पधन िपाईलें हटाउन बन्दोबति गनुषपछष । 

यसबाहके, ढुसीको जाँिका लाधग धव्ाधसलो नमनूा धलने काम महगँो हनुसक्छ, र तवीकायष वा सहनसक्ने ढुसीको मात्राको धनक्यौल 

गने तिरहरू िोधकएका छैनन ्।  


