
कोभिड-19 खोपहरू
बारमबार सोधिने प्रशनहरू

सुरक्ा/साइट इफेकटहरू 
COVID-19 खोप लगाउनाले हुने लािहरू के-के हुन?्
स्ोत: Mayo Clinic

• तपाईंलाई COVID-19 भएमा, तपाईं एदकम ैबबरामी हुन सकनुहुन्छ। केही माननसहरूको मतृ्ु हुन्छ। खोपले 
तपाईंलाई बबरामी हुनबाट रोक्छ। 

• तपाईंलाई COVID-19 भएमा, तपाईंले आफना वररपररका माननसहरूलाई सान्न सकनुहुन्छ। खोपले तपाईंलाई अन् 
व्ककतहरूलाई COVID-19 सान्नबाट रोकन सक्छ। वैज्ाननकहरूले ्सको अध््न गददै्छन।्

खोप सुरक्षित छ?
स्ोत: Public Health Communications Collaborative

कडा नन्महरूका साथ हजारौं माननसहरूमा खोपको परीक्ण गररएको ्छ। ्ो अहहलेसमम एकदम ैसुरक्क्त रहेको ्छ। 
वजै्ाननकहरूले प्रनतक्रि्ाहरूका लाधग हेददै हुनुहुन्छ।

के खोप एकदम ैछछटो बनाइएको थिएन? 
स्ोत: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center

िेरै माननसका समूहहरूलाई खोप हदनको लाधग त्ार गन्न सामान्त्ा िेरै वर्न लागन सक्छ। ननमन कारणले गदा्न 
COVID-19 न्छटै् त्ार भएको ्छ:

• परीक्ण दईु चरणमा गररएको धथ्ो।
• समुदा्मा िेरै माननसलाई COVID-19 भएको कारणले, खोप लगाएको माननसलाई ्सले मद्दत ग्यो वा गरेन 
भनी हेन्न सकजलो धथ्ो।

• सं्ुकत राज् अमेररकी सरकार र अन्हरूले परीक्ण भइरहेको बेलमा खोपहरू उतपादन गन्न िेरै पैसा लगानी 
लगाएका ्छन ्जसकारण उकत काम गनने खोपलाई न्छटै् हदन सक्कन्छ।

मलेै खोपबाट कसतो प्रकारको प्रछतक्रिया पाउनेछु?
स्ोत: Public Health Communications Collaborative 

िेरैजसो माननसमा खोपको प्रनतक्रि्ा देखखएको ्ैछन। उनीहरूले त्सो गरेमा, ्ो पाखुरा दखुने वा थक्कत हुने जसत ै
सामान् हुन्छ।

धेरैजसो माछनसमा खोपको प्रछतक्रिया देखखएको छैन। उनीहरूले तयसो गरेमा, यो पाखुरा दखुने वा 
िक्कत हुने जसत ैसामानय हुनछ।
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

एलकज्नक प्रनतक्रि्ाहरू र हलका टाउको दखुने भावनाहरू र/वा बेहोस हुने सामान्त्ा खोप लगाएको 15 ममनेट मभत्र 
हुन्छ। त्सकारण तपाईंलाई खोप लगाएपन्छ 15 ममनेटसममको लाधग हेन्न सक्कन्छ। हात दखुने, थकान र टाउको 
दखुने जसता पाशव्न प्रभावहरू सामान्त्ा खोप लगाएको एकदेखख तीन हदनमभत्रमा हुन्छ।
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गैर-सवेत माछनसलाई कतततको परीषिण गररएको छ?
स्ोत: Public Health Communications Collaborative and Ohio Department of Health 

खोप प्रापत गनने सब ैमाननसको लाधग ्ो सुरक्क्त हुन आवश्क हुन्छ। समपूण्न सं्ुकत राज् अमेररकामा गैर-सवेत 
माननसहरूको अशंलाई गररएका परीक्णहरू सवेत माननसहरूको अशंलाई गररएको परीक्णसँग एकदम ैनकजक धथ्ो।

कसले खोप लगाउनु हँुदैन?
स्ोत: American Academy of Family Physicians

• 16 वर्न उमेर मुननका बालबामलका र क्कशोर-क्कशोरीहरू। 16 वर्नभनदा मुननका माननसको लाधग अझैसमम कुन ै
खोप सवीकृत गररएको ्ैछन।

• जवरो वा अन् लक्णहरू भएको माननसले राम्ो महसुस नगदा्नसमम खोप प्रापत गन्न प्रतीक्ा गनु्नप्छ्न । 
• ववगतमा खोपसँग गकमभर प्रनतक्रि्ा भएको माननस वा खोपमा भएको सामग्ीसँग एलकज्नक ्छ भनने थाहा भएको माननस।
• ववगतमा खोपसँग गकमभर प्रनतक्रि्ा भएको माननस वा खोपमा भएको सामग्ीसँग एलकज्नक ्छ भनने थाहा भएको माननस।

आपूनत्न/माग
साधारण जनतालाई खोप कहहले उपलबध हुनेछ (अिाथात ्अग्र-पंत्तका कमथाचारी, उचच जोखखम 
िएका जनसङखयाहरूलाई खोप लगाएपछछ)? 
स्ोत: Public Health Communications Collaborative

अहहले, खोप आवश्क पनने सबजैना माननसको लाधग प्ा्नपत ्ैछन। पहहलो मात्राहरू बबरामी हुने उचचतम जोखखम 
रहेको माननस वा COVID-19 लाग्ो भने थप जहटलताहरू हने माननसलाई हदइन्छ। जनत िेरै खोप उपलबि हुन्छ, 
त्नत नै िेरै माननस ्सलाई प्रापत गन्न सक्म हुनुहुने्छ।

मलेै COVID-19 को खोप नलगाउँदासमम आफनो सुरषिा गनथाको लाथग के-के गनुथापछथा?
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

आफनो सुरक्ा गन्नको लाधग ननमन कुराहरू गनु्नहोस:्

• मुखमा मासक लगाउनुहोस।्
• अकयो व्ककतबाट कमतीमा 6 क्फट टाढा बसनुहोस।्
•  मभडहरूमा नजानुहोस।्
• कमजोर भेकनटलेसन भएको ठाँउहरूमा नजानुहोस।्
• बारमबार आफना हातहरू िुनुहोस।्

यहद मलाई पहहले न ैCOVID-19 िएको छ र राम्ो हँुदैछ िने, के मलाई खोपको आवशयक पछथा?
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

प्छ्न। COVID-19 फेरर लागने समभावना हुन्छ। केही माननसहरूले खोप लगाउनको लाधग उनीहरूको बबमारी भएपन्छको 
90 हदन पख्ननु पनने हुन सक्छ। तपाईं असुननकशचत हुनुहुन्छ भने, आफनो सवास्थ् स्ाहार प्रदा्कसँग कुरा गनु्नहोस।्
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पछथा। COVID-19 फेरर लागने समिावना हुनछ। केही माछनसहरूले खोप लगाउनको लाथग उनीहरूको 
बबमारी िएपछछको 90 हदन पखथानु पनने हुन स्छ। तपाईं असुछनतशचत हुनुहुनछ िने, आफनो 
सवास्थय सयाहार प्रदायकसँग कुरा गनुथाहोस।्
स्ोत: Public Health Communications Collaborative 

उपलबि दईुवटा खोप दईुवटा मात्रासँग थप प्रभावकारी हुन्छ। ववशरेज्हरूले सुझाववत सम् सीमामा दवु ैमात्राहरू 
प्रापत गरेका ्छन ्भनी सुननकशचत गन्न का््न गरररहेका ्छन।्

हामीले फललूको खोप जसत ैCOVID-19 को खोप वार्थाक रूपमा वा एकपटक मात्र लगाउन आवशयक 
पननेछ?
स्ोत: Johns Hopkins Medicine

ववशरेज्हरू अझै पनन ननकशचत ्ैछनन।्

खोपले कसरी काम ग्छ्न
COVID-19 खोपले मेरो शरीरमा कसरी काम गननेछ।
स्ोत: Washington State Department of Health

COVID-19 को खोपले तपाईंको प्रनतरक्ा प्रणालीलाई कोरोनाभाइरस पहहचान गन्न मसकाउँ्छ। तपाईंले खोप लगाएपन्छ, 
तपाईंको प्रनतरक्ा प्रणालीले एकनटबडीहरू (“लडने कोरहरू) बनाउँ्छ जुन तपाईंको रगतमा रहन्छ र तपाईंलाई भाइरस 
संरिमण भएको अवसथामा सुरक्क्त राखद्छ। तपाईंलाई बबरामी नभइकन रोगको ववरूद्ध सुरक्क्त राखद्छ।

समुदा्मा प्ा्नपत माननस कोरोनाभाइरसको ववरूद्ध लडन सकदा, ्सको जाने ठाउँ हँुदैन। ्सको मतलब हामीले 
फैलावलाई न्छटै् रोकन सक्छौं र ्ो महामारीलाई अनत् गन्नको लाधग नकजक पुगन सक्छौं।

तपाईंसँग खोप प्रापत गनथाको लाथग संयु्त राजय अमेररकाको नागररकता वा सिायी बसोबास छ?
स्ोत: Kentucky Department for Public Health

होइन, सबै खोप साइटहरू देश, राज् वा ननवासको देशको वावजुद प्राथममकताका समूहरू मभत्रपनने कुन ैपनन 
व्ककतको लाधग खुला ्छ।

खच्न
खोपको लाथग कछत खचथा लागनेछ?
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

सं्ुकत राज् करदाताको डलरदवारा खररद गररएको खोपका मात्राहरू अमेररकी माननसलाई नन:शुलक हदइने्छ। ्द्वप, खोप प्रदा्कहरूले 
कसलैाई खोप लगाएकोमा प्रशासन शुलक लगाउन सक्छन।्
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गभा्नवसथा र सतनपान गराउने र प्रजनन ्
के गवथावछत महहलाहरूले खोप लगाउन स्छन?्
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

हो, तर उनीहरूले पहहला आफनो सवास्थ् स्ाहार प्रदा्कसँग कुरा गनु्नप्छ्न।

के सतनपान गराइरहेका महहलाहरूले खोप लगाउन स्छन?्
स्ोत: Tennessee Department of Health

हो, तर उनीहरूले पहहला आफनो सवास्थ् स्ाहार प्रदा्कसँग कुरा गनु्नप्छ्न।

के COVID-19 खोपले कसलैाई बाँझोपन गराउँछ?
स्ोत: Washington State Department of Health 

गराउँदैन।् ्ो गैर-वैज्ाननक स्ोतहरूदवारा अनलाइनमा सञचार गररएको कालपननक कथा हो।

बालबामलकाहरू
के बचचा र क्कशो-क्कशोरीहरूले COVID खोपहरू लगाउन सुरक्षित हुनछ?
स्ोत: American Academy of Family Physicians

16 वर्नभनदा कम उमेरका बालबामलका र क्कशोर-क्कशोरीहरू Pfizer-BioNTech खोप लगाउनको लाधग ्ोग् ्ैछनन।् 
19 वर्नभनदा कम उमेरका माननस मोडनेा्न (Moderna) खोप लगाउनको लाधग ्ोग् हँुदैनन।् खोपहरू अझैसमम बचचा 
र क्कशोर-क्कशोरहरूमा अध््न गररएको ्ैछन।

बचचा र क्कशोर-क्कशोरीहरू खोप प्रापत गनथाको लाथग कहहले सषिम हुनेछन?्
स्ोत: American Academy of Pediatrics

5 वर्न जनत उमेरको बालबामलकामा परीक्णहरू हाल प्रक्रि्ामा ्छन।् केही उमेरका समूहहरूलाई 2021 को 
गममी्ामसमम खोप लगाउन सक्म हुन सक्कन्छ। 

तपाईंलाई खोप लगाएपन्छ
मलेै खोप लगाएपछछ, के मलेै मासक लगाउन बनद गनथा स्छु?
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

सकनुहुनन। तपाईं आफै बबरामी नभएतापनन, COVID-19 को खोप लगाउनाले तपाईंलाई अरू माननसलाई भाइरस 
फैलाउनबाट रोक्छ क्क रोकदैन भनने कुरा ववशरेज्हरूलाई अझै थाहा ्ैछन।

COVID-19 बाट बबरामी हुनाले खोपले िनदा राम्ो सुरषिा प्रदान गछथा?

स्ोत: American Medical Association

ववशरेज्हरू अझै सुननकशचत ्ैछनन।् तपाईंलाई COVID-19 भ्ो भने, तपाईं गमभी रूपमा बबरामी हुन सकनुहुन्छ तथा 
तपाईंको मतृ्ु हुन सक्छ र तपाईंले ्सलाई अरूहरूलाई सान्न सकनुहुन्छ भनने कुरा नतनीहरूलाई थाहा ्ैछन। खोप 
सबभैनदा सुरक्क्त रोजाइ हो।
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ववववि
के मलेै कामको लाथग खोप लगाउन आवशयक छ?
स्ोत: Centers for Disease Control and Prevention

संघी् सरकार अनुसार खोप आवश्क ्ैछन। तर रोजगारदाताहरूलाई ्सको आवश्कता हुन सक्छ। आफनो 
रोजगारदातासँग जाँच गनु्नहोस।्

के खोपले COVID-19 को महामारी समापत गननेछ?
स्ोत: King County, Washington, Public Health

खोपहरूले मात्र महामारी तुरुनत ैसमापत हँुदैन। ्ो सम्मा, खोप हात िुने, सामाकजक दरूी का्म राखने र मासकहरू 
लगाउने जसता अन् रोकथाम ववधिहरूको साथमा प्र्ोग गनु्नप्छ्न।
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