
सुरक्षा/सषाइट इफेकटहरू 
COVID-19 खोप लगाउनाले हुने लाभहरू के-के हुन?्
स्रोत: Mayo Clinic

• तपषाईंलषाई COVID-19 भएमषा, तपषाईं एदकम ैबिरषामी हुन सकनुहुन्छ। केही मषाननसहरूकरो मतृ्ु हुन्छ। खरोपले 
तपषाईंलषाई बिरषामी हुनिषाट ररोक्छ। 

• तपषाईंलषाई COVID-19 भएमषा, तपषाईंले आफनषा वररपररकषा मषाननसहरूलषाई सषान्न सकनुहुन्छ। खरोपले तपषाईंलषाई अन् 
व्ककतहरूलषाई COVID-19 सषान्निषाट ररोकन सक्छ। वैज्षाननकहरूले ्सकरो अध््न गददै्छन।्

खोप सुरक्षित छ?
स्रोत: Public Health Communications Collaborative

कडषा नन्महरूकषा सषाथ हजषारौं मषाननसहरूमषा खरोपकरो परीक्ण गररएकरो ्छ। ्रो अहहलेसमम एकदम ैसुरक्क्त रहेकरो ्छ। 
वजै्षाननकहरूले प्रनतक्रि्षाहरूकषा लषागग हेददै हुनुहुन्छ।

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

धेरै मषाननसकषा समूहहरूलषाई खरोप हदनकरो लषागग त्षार गन्न सषामषान्त्षा धेरै वर्न लषागन सक्छ। ननमन कषारणले गदषा्न 
COVID-19 न्छटै् त्षार भएकरो ्छ:

• परीक्ण दईु चरणमषा गररएकरो गथ्रो।
• समुदषा्मषा धेरै मषाननसलषाई COVID-19 भएकरो कषारणले, खरोप लगषाएकरो मषाननसलषाई ्सले मद्दत ग्यो वषा गरेन 
भनी हेन्न सकजलरो गथ्रो।

• सं्ुकत रषाज् अमेररकी सरकषार र अन्हरूले परीक्ण भइरहेकरो िेलमषा खरोपहरू उतपषादन गन्न धेरै पसैषा लगषानी 
लगषाएकषा ्छन ्जसकषारण उकत कषाम गनने खरोपलषाई न्छटै् हदन सक्कन्छ।

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

धेरैजसरो मषाननसमषा खरोपकरो प्रनतक्रि्षा देखखएकरो ्ैछन। उनीहरूले त्सरो गरेमषा, ्रो पषाखुरषा दखुने वषा थक्कत हुने जसत ै
सषामषान् हुन्छ।

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

एलकज्नक प्रनतक्रि्षाहरू र हलकषा टषाउकरो दखुने भषावनषाहरू र/वषा िेहरोस हुने सषामषान्त्षा खरोप लगषाएकरो 15 ममनेट मभत्र 
हुन्छ। त्सकषारण तपषाईंलषाई खरोप लगषाएपन्छ 15 ममनेटसममकरो लषागग हेन्न सक्कन्छ। हषात दखुने, थकषान र टषाउकरो 
दखुने जसतषा पषारव्न प्रभषावहरू सषामषान्त्षा खरोप लगषाएकरो एकदेखख तीन हदनमभत्रमषा हुन्छ।
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गैर-सवेत माछनसलाई कतततको परीषिण गररएको छ?
स्रोत: Public Health Communications Collaborative and Ohio Department of Health 

खरोप प्रषापत गनने सि ैमषाननसकरो लषागग ्रो सुरक्क्त हुन आवर्क हुन्छ। समपूण्न सं्ुकत रषाज् अमेररकषामषा गैर-सवेत 
मषाननसहरूकरो अशंलषाई गररएकषा परीक्णहरू सवेत मषाननसहरूकरो अशंलषाई गररएकरो परीक्णसँग एकदम ैनकजक गथ्रो।

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

• 16 वर्न उमेर मुननकषा िषालिषामलकषा र क्कशरोर-क्कशरोरीहरू। 16 वर्नभनदषा मुननकषा मषाननसकरो लषागग अझैसमम कुन ै
खरोप सवीकृत गररएकरो ्ैछन।

• जवररो वषा अन् लक्णहरू भएकरो मषाननसले रषाम्रो महसुस नगदषा्नसमम खरोप प्रषापत गन्न प्रतीक्षा गनु्नप्छ्न । 
• ववगतमषा खरोपसँग गकमभर प्रनतक्रि्षा भएकरो मषाननस वषा खरोपमषा भएकरो सषामग्ीसँग एलकज्नक ्छ भनने थषाहषा भएकरो मषाननस।
• ववगतमषा खरोपसँग गकमभर प्रनतक्रि्षा भएकरो मषाननस वषा खरोपमषा भएकरो सषामग्ीसँग एलकज्नक ्छ भनने थषाहषा भएकरो मषाननस।

आपूनत्न/मषाग
साधारण जनतालाई खोप कहहले उपलबध हुनेछ 
स्रोत: Public Health Communications Collaborative and New York Times

खरोप आपूनत्नहरू िहिरहेकषा ्छन ्र 16 िर्न र सरोभनदषा ििी उमेरकषा मषाननसहरूले अि अपरोइनटमेनटहरू मलन सक्छन,् 
तर सलटहरू अवप्रल र मे महहनषामषा सीममत हुनसक्छन।्

मलेै COVID-19 को खोप नलगाउँदासमम आफनो सुरषिा गन्नको लाथग के-के गनु्नपछ्न?
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

आफनरो सुरक्षा गन्नकरो लषागग ननमन कुरषाहरू गनु्नहरोस:्

• मुखमषा मषासक लगषाउनुहरोस।्
• अकयो व्ककतिषाट कमतीमषा 6 क्फट टषािषा िसनुहरोस।्
•  मभडहरूमषा नजषानुहरोस।्
• कमजरोर भेकनटलेसन भएकरो ठषाँउहरूमषा नजषानुहरोस।्
• िषारमिषार आफनषा हषातहरू धुनुहरोस।्

यहद मलाई पहहले न ैCOVID-19 भएको छ र राम्ो हँुदैछ भने, के मलाई खोपको आवशयक पछ्न?
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

प्छ्न। COVID-19 फेरर लषागने समभषावनषा हुन्छ। केही मषाननसहरूले खरोप लगषाउनकरो लषागग उनीहरूकरो बिमषारी भएपन्छकरो 
90 हदन पख्ननु पनने हुन सक्छ। तपषाईं असुननकरचत हुनुहुन्छ भने, आफनरो सवषास्थ् स्षाहषार प्रदषा्कसँग कुरषा गनु्नहरोस।्
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यहद मलेै दईु मात्ा खोपको पहहलो मात्ा लगाएँ भने के मलेै दोस्ो मात्ा लगाउन सकछु?
स्रोत: Public Health Communications Collaborative 

उपलबध भएकषा केही खरोपहरू दईुवटषा मषात्रषा हदएमषा मषात्र प्रभषावकषारी हुन्छन।् ववशरेज्हरूकरो सुझषाव अनुसषार सम् 
सीमषामषा दवु ैमषात्रषाहरू प्रषापत गरेकषा ्छन ्भनी सुननकसचत गन्न कषाम गरररहेकषा ्छन।्

हामीले फललूको खोप जसत ैCOVID-19 को खोप वार््नक रूपमा वा एकपटक मात् लगाउन आवशयक 
पननेछ?
स्रोत: Johns Hopkins Medicine

ववशरेज्हरू अझै पनन ननकरचत ्ैछनन।्

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

COVID-19 करो खरोपले तपषाईंकरो प्रनतरक्षा प्रणषालीलषाई करोररोनषाभषाइरस पहहचषान गन्न मसकषाउँ्छ। तपषाईंले खरोप लगषाएपन्छ, 
तपषाईंकरो प्रनतरक्षा प्रणषालीले एकनटिडीहरू (“लडने करोरहरू) िनषाउँ्छ जुन तपषाईंकरो रगतमषा रहन्छ र तपषाईंलषाई भषाइरस 
संरिमण भएकरो अवसथषामषा सुरक्क्त रषाखद्छ। तपषाईंलषाई बिरषामी नभइकन ररोगकरो ववरूद्ध सुरक्क्त रषाखद्छ।

समुदषा्मषा प्षा्नपत मषाननस करोररोनषाभषाइरसकरो ववरूद्ध लडन सकदषा, ्सकरो जषाने ठषाउँ हँुदैन। ्सकरो मतलि हषामीले 
फैलषावलषाई न्छटै् ररोकन सक्छौं र ्रो महषामषारीलषाई अनत् गन्नकरो लषागग नकजक पुगन सक्छौं।

तपाईंसँग खोप प्रापत गन्नको लाथग संयुकत राजय अमेररकाको नागररकता वा सिायी बसोबास छ?
स्रोत: Kentucky Department for Public Health

हरोइन, सिै खरोप सषाइटहरू देश, रषाज् वषा ननवषासकरो देशकरो वषावजुद प्रषाथममकतषाकषा समूहरू मभत्रपनने कुन ैपनन 
व्ककतकरो लषागग खुलषा ्छ।

खच्न
खोपको लाथग कछत खर्न लागनेछ?
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

सं्ुकत रषाज् करदषातषाकरो डलरदवषारषा खररद गररएकरो खरोपकषा मषात्रषाहरू अमेररकी मषाननसलषाई नन:शुलक हदइने्छ। ्द्वप, खरोप प्रदषा्कहरूले 
कसलैषाई खरोप लगषाएकरोमषा प्रशषासन शुलक लगषाउन सक्छन।्
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गभषा्नवसथषा र सतनपषान गरषाउने र प्रजनन ्
के गव्नवछत महहलाहरूले खोप लगाउन सकछन?्
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

हरो। खरोपकरो िषारेमषा प्ररनहरू भएकषा गभ्नवती महहलषाले आफनरो सवषास्थ् सेवषा प्रदषा्कसँग कुरषा गनु्नप्छ्न।

के सतनपान गराइरहेका महहलाहरूले खोप लगाउन सकछन?्
स्रोत: Tennessee Department of Health

हरो। खरोपकरो िषारेमषा प्ररनहरू भएकषा िचचषालषाई सतनपषान गरषाउने महहलषाले आफनरो सवषास्थ् सेवषा प्रदषा्कसँग कुरषा 
गनु्नप्छ्न।

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

गरषाउँदैन।् ्रो गैर-वैज्षाननक स्रोतहरूदवषारषा अनलषाइनमषा सञचषार गररएकरो कषालपननक कथषा हरो।

िषालिषामलकषाहरू
के बचरा र क्कशो-क्कशोरीहरूले COVID खोपहरू लगाउन सुरक्षित हुनछ?
स्रोत: American Academy of Family Physicians

केही ब्षाणडकषा खरोपहरू 16 देखख 18 िर्नसममकषा क्कशरोर-क्कशरोरीहरूलषाई उपलबध ्छन ्भने अन् खरोपहरू 19 िर्न र 
सरोभनदषा ििी उमेरकषा व्सकहरूलषाई उपलबध ्छन।्

बचरा र क्कशोर-क्कशोरीहरू खोप प्रापत गन्नको लाथग कहहले सषिम हुनेछन?्
स्रोत: American Academy of Pediatrics

परीक्णहरू िषालिषामलकषाहरूमषा प्रक्रि्षारत अवसथषामषा ्छन।् केही उमेर समूहकषा मषाननसहरूलषाई 2021 करो समरसमम 
खरोप लगषाउन सक्म हुन सक्कएलषा। 

तपषाईंलषाई खरोप लगषाएपन्छ
मलेै खोप लगाएपछछ, के मलेै मासक लगाउन बनद गन्न सकछु?
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

सकनुहुनन। तपषाईं आफै बिरषामी नभएतषापनन, COVID-19 करो खरोप लगषाउनषाले तपषाईंलषाई अरू मषाननसलषाई भषाइरस 
फैलषाउनिषाट ररोक्छ क्क ररोकदैन भनने कुरषा ववशरेज्हरूलषाई अझै थषाहषा ्ैछन।

COVID-19 बाट बबरामी हुनाले खोपले भनदा राम्ो सुरषिा प्रदान गछ्न?

स्रोत: American Medical Association

ववशरेज्हरू अझै सुननकरचत ्ैछनन।् तपषाईंलषाई COVID-19 भ्रो भने, तपषाईं गमभी रूपमषा बिरषामी हुन सकनुहुन्छ तथषा 
तपषाईंकरो मतृ्ु हुन सक्छ र तपषाईंले ्सलषाई अरूहरूलषाई सषान्न सकनुहुन्छ भनने कुरषा नतनीहरूलषाई थषाहषा ्ैछन। खरोप 
सिभैनदषा सुरक्क्त ररोजषाइ हरो।
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ववववध
के मलेै कामको लाथग खोप लगाउन आवशयक छ?
स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention

संघी् सरकषार अनुसषार खरोप आवर्क ्ैछन। तर ररोजगषारदषातषाहरूलषाई ्सकरो आवर्कतषा हुन सक्छ। आफनरो 
ररोजगषारदषातषासँग जषाँच गनु्नहरोस।्

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

खरोपहरूले मषात्र महषामषारी तुरुनत ैसमषापत हँुदैन। ्रो सम्मषा, खरोप हषात धुने, सषामषाकजक दरूी कषा्म रषाखने र मषासकहरू 
लगषाउने जसतषा अन् ररोकथषाम ववगधहरूकरो सषाथमषा प्र्रोग गनु्नप्छ्न।

5


