
को�भड-19 खोप  प्रायः सो�धने प्र�ह� 

यो�ता एवम ्समय-�नधार्रण 

मैले को�भड-19 खोप किहले पाउन स�छु? 

���ह�ले जुन क्रममा खोप लगाउन स�छन ्�सको �नद�शन संघीय एवं रा� सरकारका िदशा-�नद�शनह�बमो�जम ��छ। 12 वषर्भ�ा बढी उमेरका 
ओहायोवासीह� अब खोप लगाउन अ�ाइ�मे� �मलाउनका ला�ग यो� छन।् ओहायोवासीह�लाई खोप लगाउने ग�त खोपका उपल� खुराकह�मा�थ �नभर्र 
गदर्छ। 

मैले खोप लगाउनका ला�ग अ�ाइ�मे� कसरी �मलाउन स�छु? 

यो� भएप�छ तपा� आफ्नो खोप लगाउने समय �मलाउनका ला�ग आफ्नो Mychart खातामा लग इन गनुर्होस।् MyChart माफर् त आफ्नो 
�ा��नेशनका ला�ग समय �मलाउन हाम्रो एकप�छ अक� पाइलो मागर्-�नद�शन हेनुर्होस।् तपा�को MyChart खाता छैन भने अिहलेन ैसाइन अप 
गनुर्होस�। 

खोपको उपल�ताबारे नवीनतम जानकारी मैले कसरी पाउन स�छु? 

थप जानकारीह� प्रा� �ँदैजादँा यो प्रायः सो�धने प्र�ह� पृ� लगातार प�रमा�जत ग�र�छ। �भिडयोह�, त�पत्रह� तथा खोप  यो�ता जानकारी र हाम्रा 
�वशेष�ह�का प्रमाणीकरणह� �न�� तपा� हाम्रो को�भड-19 खोप प�ृ प�न हेनर् स�ु��छ। 

• अनलाइन साइ�नङ्ग अपद्वारा वा 614-688-8299 (VAXX) मा सोमबारदे�ख सुक्रबारस� �वहान 8 बजेदे�ख बेलुका 5 बजेस� कल गरेर 
हाम्रो प्रती�ा-सूचीमा सामेल �न स�ु��छ। अ�ाइ�म�े उपल� भएप�छ तपा�लाई सू�चत ग�रने छ। 

• अ� �ा� सेवा प्रदाताह� वा खुद्रा ���नकह�मा खोपको उपल�ता छ िक छैन भनी प�ा लगाउन ओहायो �ा� �वभाग वेबसाइट हेनुर्होस।् 

• हाम्रा ईमलेह� स��ाइब गनुर्होस,् जहा ँतपा�को इनब�मा नवीनतम जानकारीह� हामील ेसोझै उपल� गराउने छौ।ँ (साइन अप गनर् प�ृको 
मु�नको भाग�तर �ोल गनुर्होस)् 

• हाम्रो �नःशु�, सुर��त अनलाइन �ा� पोटर्ल, सचूनाह� प्रा� गनर् तथा तपा� यो� �नुभएप�छ तपा�लाई खोप लगाउनका ला�ग समय 
�नधार्�रत गनर् ओहायो �ेट MyChart एकाउ� �न�� साइन अप गनुर्होस।् 

खोप प्राथ�मकताको ला�ग यो�ताको �नधार्रण कसले गदर्छ? 

�सिड�स (CDC) को एडभाइजरी क�मटी अन इ�ुनाइजेशन प्र्या��सेस-ले खोपको प्रयोगको स��मा रा���य �सफा�रसह� �वक�सत गदर्छ। यो नया ँखोप 
�नाल ेतथा माग पूरा गनर् यसको उ�ादन बढाउनु पन� भएको �ँदा नेशनल एकेडे�मज अफ साइ�ेज, इि�ज�नय�रङ्ग ए� मेिड�स� क�मटी अन इ�ेटेबल 
अलोकेशन अफ �ा��नले �वतरणका ला�ग सुझाइएको ढाचँा तयार गरेको हो। यो कायर्को प्रायोजन (�व�पोषण) नेशनल इ��ट्यटु अफ हे� ए� द 
से�सर् फर िड�सज क��ोल ए� �प्रभे�शनद्वारा ग�रएको हो। 

मलाई को�भड-19 पिहले नै भइसकेको छ। के मैले खोप लगाउन ुपन�छ? के म प्रती�ा ग�ँ? 

तपा�लाई पिहल ेनै को�भड-19 संक्रमण भइसकेको छ भने प�न तपा�ल ेको�भड-19 खोप लगाउन �सफा�रस ग�र�छ। 

तपा�को को�भड-19 परी�ण पोजेिटभ आएको छ भने, तपा�ल ेखोप लगाउनुअ�घ तपा�को एका�वास/�ारा�ाइनको अव�ध समा� भइसकेको �नु 
पदर्छ। ओहायो �ेट यु�नभ�सटी वे�नर मेिडकल स�ेरले तपा�लाई परी�णमा पोजेिटभ आएप�छ 30 िदन प्रती�ा गन� र खोप लगाउनुअ�घ तपा� 
ल�णम�ु भएको सु�न��त गन� सुझाव िदँदछ। को�भड-19 संक्रमणप�छ तपा��सत अझै केही प्राकृ�तक प्र�तर�ाह� ��छन ्र �सलैे तपा�को संक्रमणको 
एकदम न�जक तपा�ल ेखोप �लएमा अ�धक साइड इफे�ह� (ज�ै दखुाइ, �रो, �चसो) �न सक्छ। 
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तपा�लाई �वगतमा को�भड-19 भएको �थयो र मोनो�ोनल ए��बोडी उपचार प्रा� गनुर्भएको �थयो भने प�छ�ो उपचारको �म�तदे�ख क�ीमा 90 िदन 
प्रती�ा गनुर् र खोप लगाउनुअ�घ ल�णम�ु �नु ज�री छ। 

य�द म �नपान गराउँदै छु वा गभर्वती छु भने, के मैले खोप लगाउन स�छु? 

���नकल ट�ाय�मा खोपको परी�ण ग�ररहेका �नमार्ताह�ले अिहलेस� गभर्वती मिहला वा �नपान गराउने मिहलाह�लाई सामेल गरेका छैनन,् तसथर् 
गभार्व�ा, �नपान ग�ररहेका �शशु वा दूध उ�ादन/मल�ागमा�थ खोप�सत स���त जो�खमह�को जानकारी िदने कुनै त�ाङ्क वतर्मानमा उपल� छैन। 
तर... 

• अिहले गभर्वतीह�का ला�ग खोप असुर��त भनी सङे्कत गन� केही छैन। 

• डेभलपमे�ल ए� �रप्रोड��भ टो���सटी (DART) अ�यनह� च�लरहेका छन,् र गभर्वतीह�मा�थ खोप अ�यनह�का योजना बनाइएका 
छन।् 

अमे�रकन कलेज अफ ओ�टेिट��सए� ए� गाइनेकोलो�ज�को �सफा�रसअनुसार प्राथ�मकताप्रा� समूहह�, ज�ै �ा� सेवा कम�ह�का ला�ग ACIP 
द्वारा ग�रएका �सफा�रसको आधारमा खोपका ला�ग यो� गभर्वती र �नपान गराउने मिहलाह�क� ला�ग को�भड-19 खोपह� रोिकनु �ँदैन। 

तपा�को ���गत ���त र को�भड-19 जो�खमका कारकह�मा�थ आधा�रत तपा�को �ा� सवेा प्रदातासँग वातार्लापल े�नणर्यह� गनर्मा मद्दत गनर् 
स�छ, तर यो आव�क छैन। 

खोपबारे �वचार ग�ररहेका र गभर्वती �न स�म ���ह�का ला�ग �नःशु� गभार्व�ा परी�ण उपल� छ। 

के नानीह�लाई खोप लगाइनु पछर्? 

FDA को आपातकालीन प्रयोग अनुम�त (EAU) ले �न�द� गरेअनुसार फाइजर खोपको अनुम�त 12 वषर् र �सभ�ा मा�थका ला�ग छ, मोडेनार् खोपको 
अनुम�त 18 वषर् र �सभ�ा मा�थका ला�ग छ र जोनसन खोपक� अनुम�त 18 वषर् र �सभ�ा मा�थका ला�ग छ।   

मलाई स�ो छैन भने के मैले खोप लगाउन स�छु? 

यिद तपा�लाई स�ो छैन भने, खोप लगाउन स�ो न�ँदास� पखर्ने �सफा�रस ग�र�छ। 

के मैले लगाउने खोपको �नमार्ता रो� स�छु? 

फाइजर, मोडेनार् र जॉनसन एंड जॉनसन खोपह�का ला�ग आपातकालीन प्रयोग अनुम�तह� (EAUs) एकज�ै छन।् सबैका खोपह� आइरहेका �ँदा र 
हामील ेकुनै खोपलाई बाकँ� नराखी अ�ाइ�मे�ह� सिक्रय �पमा खुला राखेको �ँदा, अ�ाइ�मे�का प्रकारह�मा हामील ेफरक गरेका छैनौ।ँ तपा�को 
अ�ाइ�मे�मा प्रयोग ग�रने खोप �सिदन उपल� खोपमा�थ �नभर्र गदर्छ। कुन खोप ‘सव��म’ छ भ�े बारेमा हाम्रा �वशेष�ह�को भनाई पढ्नुहोस् 

मैले को�भड-19 खोप र �कूो खोप एकै समयमा वा क�ी अ�रालमा एकप�छ अक� लगाएँ भने के कुनै सम�ा �न स�छ? 

तपा�ले अ� खोप (�ु, टेटनस, एच�प�भ, आिद) लगाउनुभएको छ भन ेतपा�ल ेखोपह��बच क�ीमा 14 िदन पखर्नु आव�क छ। 

खोप लगाउने �लस� पु�का ला�ग म�सत यातायातको आफ्नै �व�ा छैन भने के ��छ? 

तपा��सत कार उपल� छैन भने, हामी तपा�को ला�ग तपा�को ओहायो �ेट �ा��नेशन �लस� �नःशु� यातायातको प�ा लगाउन मद्दत गनर् स�छौ।ँ 
तपा�ले  614-688-8299 (VAXX) मा कल गदार् आफ्ना अ�ाइ�मे� िदनेवालासँग  तपा�को �ा��नेशन अ�ाइ�मे� �नधार्�रत गनर् 
भ�ुहोस।् �नःशु� यातायात स्रोतह�बारे थप जानकारी �लनुहोस।् 

https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best
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य�द म ओहायो �ेट य�ुनभ�सटी वे�नर मे�डकल से�रको �बरामी होइन भने के ��छ? 

ओहायो रा�को वतर्मान उमेर यो�ता शतर् पूरा गन� कसलैे प�न हाम्रा �लह�मा खोप लगाउन स�छन।् आफ्नो �ा��नेशन अ�ाइ�म�े �नधार्�रत 
गनर्क� ला�ग 614-688-8299 (VAXX)  मा कल गनुर्होस ्वा अ�ाइ�म�ेह� उपल� �ँदा सूचना प्रा� गनर्का ला�ग अनलाइन साइन अप गनुर्होस।् 

के �ा�र रोगीह�ले को�भड-19  खोप लगाउनु पन�छ? 

हा।ँ खोपबारे �ा�र रोगीह�लाई �नपुन� जानकारीका ला�ग हाम्रो �ग पढ्नुहोस।् �ा�र रोगीह�मा�थ को�भड-19 खोपको असरलाई हेदार् �स �ा�र 
रोगीह�ले ओहायो �ेटमा शोध अ�यनमा भाग �लन रो� स�छन।् 

मू� 

खोपको मू� क�त हो? 

सरकारले खोप �नःशु� उपल� गराइरहेको छ, र खोप लगाउने लागत उठाउनका ला�ग �ा� योजनाह�को आव�कता पदर्छ। खोप लगाउने 
�बरामीह�लाई आफ्नो ख�ीबाट केही �तनर्का ला�ग भ�नने छैन। 

खोप लगाएप�छ 

मैले क�त खुराक लगाउनु पदर्छ? 

फाइजर र मोडेनार् को�भड-19 खोपका दईु खुराक चािह�छन,् 21 वा 28 िदनको अ�रालमा लगाउनु पन� ��छ (�नमार्ताद्वारा िदइएको �नद�शानुसार)। 

को�भड-19 का ब�ेा-बे�ै खोपह� लगाउनु �ँदैन; खोप �लने ���ल ेप्र�ेक खुराक एउटै �नमार्ताद्वारा �न�मत खोप लगाउनु पदर्छ। 

जॉनसन एंड जॉनसन खोपको एकमात्र खुराक आव�क ��छ।  

खोप लगाइएप�छ क�त समयस� संर�ण प्रा� ��छ? 

संर�णको अव�धबारे हामी अिहले अ�यन गद� नै छौ,ँ र संर�ण क�त लामो समयस� रहनेछ भ�ु अिहले अ�लक चाडँो �नेछ। शोधकतार्ह�ले संर�णको 
अव�ध �नधार्रण गनर्का ला�ग चरण 3 ���नकल परी�णका सहभागीह�मा�थ नजर रा� जारी राखेका छन।् 

के मैले यो खोप हरेक वषर् लगाउनु पन�छ?  

खोप लगाएप�छ कोरोनाभाइरसको प्र�तर�ण क�त लामो समयस� रहनेछ ब�े �वषयमा �व�ल ेअझ अ�यन गद�छ। फे�र खोपह� दोहोऱ्याइनु आव�क छ 
वा छैन भनी �नधार्रण गनर्का ला�ग खोप िदइएप�छ गहन �नगरानी र समी�ा जारी रहने छ। 

के कसैलाई खोपका कारण को�भड-19 �न स�छ? 

नाइँ, खोपह�बाट को�भड-19 �नु स�व छैन। खोपह�मा भाइरसका �ाइक प्रोटीन ज�ा ती अंशह�को मात्र ैप्रयोग ग�र�छ जसले को�भड-19 �न 
स�ैन। यो खोपह�ल ेशरीरमा कसरी काम गदर्छन ्भ�े बारेमा हाम्रा �वशेष�ह�बाट थप जा�ुहोस।् 

के मलाई खोप लागेपछ� मबाट मेरो घर-प�रवारका अ�ह�लाई भाइरस सछर्  िक भनी मैले �च�ा गनुर् पन�छ? 

को�भड-19 खोपह�ल ेप्रा�कतार्लाई वा��वक को�भड-19 भाइरस निदने �ँदा, यसबाट प्रा�कतार्ले भाइरस सानर् वा फै�ाउन स�ैन। तर, तपा�लाई खोप 
लगाइएको छ भने प�न तपा�लाई प�छ को�भड-19 संक्रमण ��छ भने तपा�बाट अ�लाई सनर् स�छ। �सलैे तपा�लाई खोप लगाइसिकएको छ भने प�न 
शारी�रक दूरी र मा� लगाउने िदशा-�नद�शनह�को अनुगमन गनर् हामी �सफा�रस गदर्छौ ँ— �ा��नेशनले तपा�को शरीरलाई भाइरस�व�द्ध लड्न 
ए��बोिडज िदनु पदर्छ, तर तपा�लाई को�भड-19 संक्र�मत कुनै ���बाट भाइरस सदर्छ भने तपा�ल ेअ�ह�लाई सान� स�ावना ��छ। 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/vaccine-eligibility
https://osu.vaccine.mychart.com/
https://cancer.osu.edu/blog/what-cancer-patients-need-to-know-about-the-vaccine
https://cancer.osu.edu/blog/what-cancer-patients-need-to-know-about-the-vaccine
https://cancer.osu.edu/for-cancer-researchers/research/research-labs/shields-lab/enroll-in-a-study/siiren-study
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/how-the-covid-19-vaccine-works
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मलाई खोप लगाइएप�छ के आफै ड�ाइभ गरेर घर फकर् न ुसुर��त ��छ? 

हा,ँ तपा� खोप लगाउन आउन ुभएको बलेामा भ�ा नराम्रो महसुस गनुर् �ँदैन भने ड�ाइभ गरेर घर फकर् नु सुर��त ��छ। तपा�लाई स�ो महससु �ँदैन भने 
�लमा नै रहेका ���न�सयनसँग जाचँ गराउनु सु�न��त गनुर्होस।् 

द�ु�रणामह� 

खोप लगाउनु�सत जोिडएका द�ु�रणामह� के छन?् 

शरीरमा खोपको प्र�तरोधक प्र�तिक्रया �नु �ाभा�वक, र अपे��त ��छ। ���नकल परी�णमा केही मा�नसह�ल ेखोप लगाइएको ठाउँमा दखुाइ वा रातोपन, 
थकान, मासपेशी/जोन� दखुाइ र टाउको द�ुु ज�ा द�ु�रणाम अनुभव गरेका छन।् 

प्रायः दोस्रो खुराकप�छ द�ु�रणामह�को �रपोटर् आएका छन।् 

तपा�ह�ले अ� खोपह� �लदँा जसरी नै खोप लगाइएकाह�लाई खोपका जो�खम तथा फाइदाह�, प्र�तकूल प्र�तिक्रया �न गएको अव�ामा के गन� र थप 
जानकारी कहा ँपाइ�छ भ�े जानकारी उपल� गराइने छ। 

अ�ाइ�मे� िदइँदा आपातकालीन प्रयोग अनुम�तको एक प्र�तका साथै �ा��न इ�ोम�शन शीट (VIS) प्रदान ग�रने छ। 

यिद तपा�ल ेखोपका सामा� द�ु�रणामह� अनुभव गनुर् ��छ भन ेप�न खोपको प्रभावका�रता �न�� दोस्रो खुराक लगाउनु आव�क छ। 

यिद तपा�लाई ग�ीर एलज�ह� छन ्र/वा �वगतमा खोपबाट कुनै एल�जक प्र�तिक्रयाको अनुभव भएको छ भने, यस खोपमा रहेका सामग्रीह�को बारेमा र 
को�भड-19 खोप तपा�को ला�ग सुर��त छ वा छैन भ�े �वषयमा आफ्ना ड�रसँग स�ाह गनुर्होस।् 

मैले द�ु�रणामह�बारे कसरी �रपोटर् गनुर् पदर्छ? 

तपा�लाई खोपका ला�ग अ�ाइ�मे�को बेलामा तपा�लाई द�ु�रणामह� भएको ���तमा के गन� भ�े जानकारी प्रदान ग�रने छ। 

�सिड�स (CDC) ले v-safe नामक एउटा �ाटर्फोन-आधा�रत प्रणाली सु� गरेर आफ्नो सुर�ा �नगरानीलाई �व�ा�रत गद�छ जसले �नय�मत �पमा टे� र 
ईमले प्र�तिक्रयाह� संग्रह गन�छ। 

v-safe को �वक� नरो�ेह�ले द�ु�रणामह�को �रपोटर् �ा��न एडभसर् इभ�े �रपो�टङ्ग �स�म (VAERS) मा गनर् स�छन।् VAERS को सह-
प्रब�न �सिड�स (CDC) र एफिडए (FDA) द्वारा ग�र�छ र खोपका स�ा�वत द�ु�रणामह�को संग्रहण तथा �व�ेषणका ला�ग यसल ेरा���य प्रणालीको 
�पमा काम गदर्छ। 

यिद ल�णह�बारे तपा�का प्र� छन ्भन ेआफ्ना ड�र�सत कुरा गनुर्होस ्वा टे�लहे� इ�मिडएर केयरमा अ�ाइ�मे� �लनुहोस।् 

�वरल ै���तमा ग�ीर वा जीवनलाई खतरा �ने �च�ा आइला�छ भन ेआपतकालीन �वभागमा जानुहोस ्वा 9-1-1 मा कल गनुर्होस।् 

के खोप लगाउनुभ�ा पिहल� वा प�छ औष�धह�को सेवन�सत स���त कुनै �च�ा छ? 

�ा��नेशन पवूर्ः तपा�ल ेखोप लगाइसके प�छका ल�णह� रोकथाम गन� उदे्द�ल ेखोप लगाउनुभ�ा ठीक पवूर् �रो घटाउने वा एनलज�ेसक पीडा-नाशक 
औष�धह� (उदाहरणाथर्, एसेटा�मनोिफन, इबुप्रोफेन, �ाप्रो�ेन) सेवन गन� �सफा�रस ग�रँदैन, िकनिक ए��बोडी प्र�तिक्रयाह�मा�थ य�ा औष�धह�को 
सेवनका असरह�बारे जानकारी अद्या�प उपल� छैनन।्  

खोप प�ातः �सिड�स (CDC) ल ेखोप लगाइएप�छ आव�कताअनुसार �ा��नेशन-प�ातका ल�णह�को उपचार �न�� ती औष�धह�को सेवन गन� 
�सफा�रस गदर्छ। 

https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care


को�भड-19 खोप  प्रायः सो�धने प्र�ह� 

वतर्मानमा �व�श� औष�धह�का ला�ग अ� कुनै ब�ेज लगाइएको छैन। 

शोध / ���नकल परी�ण 

क�तवटा �भ� खोपह� उपल� छन?् 

एफिडए (FDA) ले Pfizer-BioNTEch, Moderna कोिभड-19 र जॉनसन एंड जॉनसन खोपह�लाई आपातकालीन प्रयोग अनुम�त (EUA) 
प्रदान गरेको छ। केही थप खोप उ�ेदवारह� प�न छन ्जसका ���नकल परी�णह� वतर्मानमा च�लरहेका छन।् 

आपतकालीन प्रयोग अनुम�त (EUA) भनेको के हो? 

EUA एक कानूनी �व�ा हो जसअ�गर्त FDA ल ेयिद केही वैधा�नक शतर्ह� तथा वै�ा�नक प्रमाणीकरण पूरा ग�रएको छ भने जन-�ा� आपतकालीन 
���तको स�ोधन �न�� �चिक�ा उ�ादनको प्रयोगको अनुम�त िदँदछ। यो �भिडयोल ेसं��� जानकारी 
िदँदछ: https://youtu.be/iGkwaESsGBQ 

FDA ले को�भड-19 औषधीह� र खोपह�लाई आपतकालीन प्रयोग अनुम�त िदइएको स��मा सबै डेटा तथा जानकारीह� सावर्ज�नक �पमा उपल� 
गराउने छ। 

खोपले तपा�लाई को�भड-19 �व�द्ध संर�ण �दन कसरी काम गदर्छ? 

खोप इलाज होइन; यो रोकथामको उपाय हो। 

फाइजर र मोडेनार् दवुैल ेमेस�ेजर �रबो�ु�े�यक ए�सड (mRNA) को प्रयोग गरेर खोपको �नमार्ण गरेका छन।् mRNA प्राकृ�तक �पले मानवमा पाइ�छ; 
यसको भू�मका कोशाणुह�ल ेकुन प्रोिटनह�को �नमार्ण गनुर् पदर्छ भ�े बारेमा DNA लाई �नद�शनह� िदनु हो। 

जॉनसन एंड जॉनसन खोपल ेभाइरल भ�ेर प्र�व�धको प्रयोग गरेको छ, जसमा �व�भ� भाइरसका संशो�धत, हा�नरिहत प्रा�पह�लाई वाहक, वा भे�रको 
�पमा शरीरका कोशाणुह�लाई प्र�तरोधक �नद�शनह� िदनमा प्रयोग ग�रएक� छ। यसल ेकसरी काम गदर्छ भ�े �वषयमा थप जा�ुहोस्।  

कोरोनाभाइरसमा �ाइक प्रोटीन ��छन ्जो शरीरका �� कोशाणुह�मा प्रवेश गदर्छन ्र संक्र�मत गदर्छन।् खोपह�ले mRNA को प्रयोग गदर्छन ्जसले 
खोप लगाएको ���को रोग-प्र�तरोधी प्रणालीलाई कोरोनाभाइरस प्रोटीन�व�द्ध ए��बोिडज �वक�सत गनर् सहमत गराउन कोरोनाभाइरस �ाइक प्रोटीनको 
आनुवं�शक कोडलाई प्र�त�ब��त गदर्छन।् �सप�छ खोप लगाएको ��� भाइरसको स�कर् मा आएको ख�मा ती ए��बोिडजल ेकोरोनाभाइरसलाई �च� 
स�छन ्अ�न शरीरबाट भाइरसलाई बढी प्रभावी ढंगले स�ा गनर् स�छन ्तथा ग�ीर संक्रमण रो�छन।् 

के खोपह� ���नकल परी�णबाट गु�ज्रसकेका छन?् 

हा।ँ अपरेशन वापर् �ीड भनेको खोप तथा औषधीह�को �वकास तीव्र ग�तको समयाव�ध�भत्र गन� एक प्रयास हो जो सामा�तया ���नकल परी�णका तीन 
चरणह� पूरा गरेप�छ मात्रै स�व �ने गदर्छ। अ�यनह� पूरा ग�रनु अ�घनै उनीह�ल ेखोपह� �ापक मात्रामा उ�ादन-�नमार्ण गनर् प�न थालेका छन,् 
जसबाट खोपह�लाई प्रभावी र सुर��त घो�षत गरेर म�जुरी प्रा�  �ने�ब��कै ज�तस�ो चाडँो लगाउन तयार होस।् सबै खोपह� मानक चरणह�बाट 
गुज्र�छन,् तर बढी तीव्र प्रिक्रयामाफर् त ्जो आं�शक �पले प्र�ेक परी�णमा भाग �लनका ला�ग उपल� ठूलो सं�ामा रोगीह�का कारण स�व भएको हो। 

यो छः �मनेट लामो �भिडयो (https://youtu.be/Z06JQhyZLUI) र तल िदइएको �चत्रले यी बुँ दाह�लाई थप �� पादर्छन।् 

परी�णको दौरान क�तजना मा�नसह�ले खोप लगाए? 

फाइजर खोप अ�यनमा 46,000 सहभागीह� सामेल ग�रएका �थए। मोडेनार् खोप अ�यनमा 30,000 सहभागीह� सामेल ग�रएका �थए। जॉनसन एंड 
जॉनसन खोप अ�यनमा 43,783 सहभागीह� सामेल ग�रएका �थए। 

https://youtu.be/iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines
https://youtu.be/Z06JQhyZLUI
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को�भड-19 खोपको सुर�ा र प्रभावका�रता 

को�भड-19 खोपह� रेकडर् ग�तमा �वक�सत ग�रएका �थए। के ती सुर��त छन?् 

वतर्मानमा उपल� वै�ा�नक प्रमाणह�को कडा समी�ाको आधारमा खोप सुर��त मा� सिक�छ। यिद उपल� व�ैा�नक प्रमाण बद�ल�छ वा नया ँजानकारी 
उपल� ��छ भने यसको प्रयोगको अनुम�तलाई तदानु�प बनाउन सिक�छ। 

फाइजर खोप अ�यनमा 46,000 सहभागीह� सामेल �थए जसमा 42% �व�वध जा�तय प�ृभू�मका �थए। कुनै ग�ीर सुर�ा �च�ा देखा परेन। 
बार�रतामा 2%  भ�ा बढी वा समान एकमात्र गे्रड 3 (ग�ीर) प्र�तकूल घटना थकावट (3.8%) र टाउको दखुाइ (2%) �थए। 

मोडेनार् खोप अ�यनमा 30,000 सहभागीह� सामले �थए जसम�े 37% �व�वध पृ�भू�मका �थए। कुनै ग�ीर सुर�ा �च�ा देखा परेन। ब�सं�क 
प्र�तकूल घटनाह� मद्धम वा सामा� ग�ीरताका �थए। गे्रड 3 (ग�ीर) घटनाह�मा सईु लगाइएको ठाउँमा दखुाइ (2.7%), थकाइ (9.7%), मासपेशी 
दखुाई वा असहजता (8.9%), जोन� दखुाइ (5.2%), टाउको दखुाइ (4.5%), पीडा (4.1%) र सईु लगाइएको �ानमा रातोपन (2%) सामेल �थए। 

जॉनसन एंड जॉनसन खोप अ�यनमा 43,783 सहभागीह� सामले ग�रएका �थए। क�रब 9% सहभागीह�ल े�रोका ल�ण, र 0.2% ले गे्रड 3 �रो 
(102 र 104 िडग्री फेह्रेनहेइट�बच) �रपोटर् गरे। 

सबै खोप परी�णह�मा �नधार्�रत �नगरानी समी�ा ग�रए, �वशेष �पल ेडेटा ए� स�ेी मो�नट�रङ्ग बोडर्को नामले जा�नने एउटा �त� समूहद्वारा �नय�मत 
ढंगले सुर�ा समी�ा ग�रयो वा कुनै अनापे��त प्र�तकूल घटनाको तु��ै समी�ा गनर् सिक�ो। 

आपतकालीन प्रयोगका ला�ग �वचार ग�रएका खोपह�को प्रभावका�रता क��को छ? 

फाइजर खोपको प्रभावका�रता �व�षेणले खोप (BNT162b2) लाई पिहलो खुराक िदइएको 28 िदनप�छ सु� गरेर को�भड-19 �व�द्ध 95% प्रभावकारी 
देखाएको छ। दोस्रो खुराकको 7 िदनप�छ सु� गरेर 12-15 वषर् उमेरको समूहमा को�भड-19 �व�द्ध फाइजर खोप 100% असरदार पाइयो। 

• को�भड-19 का 170 प�ु� भएका मा�मलाह�को समी�ा ग�रयो, जसमा 162 लाई �ेसबो समूहमा  र �सको �वप�रत 8 लाई खोप समूहमा 
अवलोकन ग�रएको �थयो। 

• परी�णमा को�भड-19 का 10 ग�ीर मा�मलाह�को अवलोकन ग�रयो, जसम�े नौजना �ेसबो समूहमा र एकजना खोप समूहमा �थयो। 

• सबै उमेर, �लगं, वणर् तथा जा�तयता बसोबासमा प्रभावका�रता एकज�ै �थयो; 65 वषर्भ�ा बढ्ता उमेरका वय�ह�मा 94% भ�ा धेरै 
प्रभावका�रता दे�खयो 

मोडेनार् खोप प्रभावका�रता �व�ेषणल ेखोप (mRNA-1273) लाई को�भड-19 �व�द्ध 94.5% प्रभावकारी देखाएको छ। 

• को�भड-19 का 95 पु�� भएका मा�मलाह�को समी�ा ग�रयो, जसम�े 90 �ेसबो समूहमा �थए भने 5 खोप समूहमा �थए 

• परी�णमा को�भड-19 का 11 ग�ीर मा�मलाह�को अवलोकन ग�रयो, जसम�ै सबैजना �ेसबो समूहमा �थए 

जॉनसन एंड जॉनसन खोप प्रभावका�रता �व�षेणल ेखोपलाई �ा��नेशनको 28 िदनप�छ स�ु गरेर को�भड-19 �व�द्ध 66% प्रभावी देखाएको छ। 

के खोप FDA द्वारा म�जरुीप्रा� छ? 

मोडेनार्, फाइजर र जॉनसन एंड जॉनसन खोपह�लाई FDA बाट आपातकालीन प्रयोग अनुम�त (EUA) प्रा� छ। EUA प्रिक्रयाअ�गर्त, पयार्�, 
म�जुरीप्रा� र उपल� �वक�ह� नभएका आपतकालीन ���तह�मा पणूर् FDA म�जुरीका ला�ग चािहने सबै प्रमाणह� उपल� �नुअ�घ �न�द� 
शतर्ह�अ�गर्त �चिक�ा उ�ादनह�को प्रयोगका ला�ग अनुम�त प्रदान गन� अ�धकार FDA लाई छ। 



को�भड-19 खोप  प्रायः सो�धने प्र�ह� 

जॉनसन एंड जॉनसन खोप अ�ायी �पले िकन रोिकएको �थयो? 

अ�प्रल 13 मा, अ��धक सावधानी रा�दै FDA र CDC ले देशभ�र जॉनसन एंड जॉनसन खोप लगाएका छः (6) �बरामीह�मा �ून �ेटेलेट काउ�ह�का 
साथै कथंकदा�चत रगत ज� े�वकार भएको घटनाको अनुस�ान गनर्का ला�ग जॉनसन एंड जॉनसन को�भड-19 खोपको प्रयोगलाई रोकेको �थयो। यी 
मा�मलाह� संयु� रा�मा लगाइएका जॉनसन एंड जॉनसन खोपका 60 लाख खुराकम�े 6 �बरामीह�मा �थए। 

�ापक सुर�ा समी�ाप�छ, CDC ले अमे�रकामा १८ वषर् र �सभ�ामा�थ उमेरका सबै �न�� जॉनसन एंड जॉनसन खोप उपल� गराउने आफ्नो 
�सफा�रसको पुनपुर्�� गऱ्यो। CDC अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन खोपबाट रगत ज� ेजो�खम अ��ै �ून छ, जबिक खोप लगाउनुका फाइदाह� जो�खमको 
तुलनामा धेरै छ। FDA र CDC का पूरा व�� पढ्नुहोस्।  

मा� लगाउनु 

मेरो पूणर् �पले �ा��नेशन भइसकेप�छ प�न के मैले मा� लगाउन ुर शारी�रक दूरी रा�ु पदर्छ? 

मा�नसह�लाई पूणर् �पल े�ा��नेशन ग�रएप�छ  �तनीह�का ला�ग कुन ग�त�व�धह� सुर��त छन ्भ�े �वषयमा CDC ले �सफा�रसह� गरेको छ। याद 
रा�हुोस ्अलग-अलग �बजनेसह� र सङ्गठनह�ले मा� लगाउनु र शारी�रक दूरी कायम रा�ु जारी रा� स�छन।् अ�तालको वातावरणमा रहने हरेकले 
खोप लगाइसिकएको भएता प�न मा� लगाउनु पन� जनादेश CDC ले िदँदछ।  

सबै ओहायो �ेट �ा� सेवा के�ह��भत्र मा� लगाउनु अ�नवायर् छ। �ा� सेवा �लह�मा संवेदनशील �बरामीह� ��छन ्र उनीह� को�भड-19 बाट 
संक्र�मत �ने बढी जो�खममा ��छन।् ताजा CDC िदशा-�नदर्शनह� पढ्नुहोस।् 

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

