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C O V I D - 1 9  ख ो प

तथ्यहरू प्ाप्त िन्नुहोस ्।

COVID-19 खोपहरू सर्गषित र 
प्भावकारी छन ्। खोपले तपाईलंाई 
आफै COVID-19 लिाउन सक्ैन ।

• COVID-19 लाग्नुभन्ा पन् खोप लगाउ् 
सनुरनषित हुन्छ ।

• करोडौं मान्सहरूलाई सनुरनषित रूपमा खोप 
लगाइएको ्छ ।

• अमरेरकी इनतहासमा अन्य कनु ्ै पन् खोपलाई 
सनुरषिाका लानग ्यनत धरैे परीषिण गररएको ्ैछ् ।

• खोप निनभन् जानत, जाती्यता तथा उमरेहरूका 
लगा्यत हजारौं मान्सहरूमा सनुरनषित रहकेो ्छ 
भन्े प्रमानणत गररएको ्छ ।

• COVID-19 खोपले तपाईकंो नडए्एलाई 
पररित्त् ग्द्ै  ।

तर खोप लिाउँ्ा अन्य क्नै पगन प्कारको खरनु लागछ गक लाग्ैन भनेर सग्नगचित 
िन्नुहोस ्र सोधन्होस ्। 

• ्यन् कसैले खोपका लानग प्रशासन्क शनुलक भनुक्ा्ी ग ््त सक्ै् ् ्भ्े उ्लाई 
खोपबाट िन्चित गराउ् सनकन् ।

• खोपहरू व्यापक रूपमा उपलबध भइसकेपश्ात ्आप्रिास्को न्थनत जेज्तो भएता 
पन् जोकोहीले पन् खोप लगाउ् सक्छ् ्।

• आफ्ो पालो आएपन्छ सबैज्ाले खोप लगाउ् सक्छ् ्।

खोपले तपाईलंाई COVID-19 
लागनबाट जोिाउँछ ।

खोपहरू सबैका लागि गन:श्लक छन ्। 

• ्यन् खोप लगाइसकेपन्छ पन् तपाईलंाई COVID-19 
लानगहाल्यो भ्े खोपले तपाईलंाई गमभीर रूपमा 
नबरामी हु्बाट जोगाउँ्छ ।

• तपाईलंाई पनहले COVID-19 लागेको नथ्यो भ्े पन् 
तपाईलें खोप लगाउ्नुप्छ्त । 

• कोही COVID-19 पन्ु : लाग्बाट कनत सम्यसमम 
सनुरनषित रहन्छ् ्भ्ेर अनहलेसमम थाहा पाइएको ्ैछ् ।



साइड इफेकटहरू हुन् सामान्य नै हुनछ । 
साइड इफेकटहरूको अथनु तपाईलंाई COVID-19 भएको हुँ् ैन ।

• साइड इफेकटहरूको अथ्त खोपले तपाईकंो शरीरलाई COVID-19 सँग कसरी लड््े भ्ेर नसकाउँ्छ ।

• साइड इफेकटहरूमा न्म् हु् सक्छ्:्

– तपाईलें खोप लगाएको पाखनुरा ्नुख्े िा सनुनन््े । 
– टाउको ्नुख्े, काम्े िा जिरो आउ्े । 

• ्यन् तपाईलें नबसनचिो महसनुस ग्नु्तभ्यो भ्े राम्ो महसनुस ्ग्ा्तसमम तपाई ं'ले केही न्् कामबाट नब्ा नल्नुप न्े हु् सक्छ ।

• तपाईलंाई खोपबाट एलजजी हुँ् ै्  भ्ेर सनुन्नश्त ग ््तका लानग आफ्ो खोप लगाइसकेपन्छ तपाईलें 15-30 नम्ेट पख््त  आिश्यक प ््त सक्े्छ । 
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खोपहरूले बाँझोपनासमबन्ी समस्याहरू िराउँछन ्भने क्नै पगन प्माण छैन । 

गभ्तिती मनहलाहरूले आफूले खोप लगाउ् हुन्छ नक हुँ् ै्  भन्े बारेमा आफ्ो नचिनकतसकसँग कनु रा ग्नु्तप्छ्त ।

केही खोपहरूको ््ई डोज लिाउन्पछनु भने केही खोपहरूको एउटा डोज मात्र लिाउन 
आवश्यक हुनछ । खोपका ््वै प्कार सर्गषित  
र प्भावकारी छन ्।

््ईवटा डोज आिश्यक प न्े खोपमा:

• पनहलो डोजले तपाईकंो शरीरलाई त्यार ग्छ्त ।

• ्ोस्ो डोजलाई तपाईसंँग पणू्त सनुरषिा ्छ भ्ेर सनुन्नश्त ग ््तका लानग केही हप्ापन्छ  
लगाइन्छ । 

• पणू्त रूपमा सनुरनषित हु्का लानग तपाईलें ्नुिै डोज लगाउ् महत्िपणू्त हुन्छ । 

खोपहरूमा गनमन 
क्नै पगन क्राहुँ् ैन:
• नप्रजभनेनटभहरू

• अनडाहरू

• सनुँगनुरका मासनुबाट ब्ेका उतपा््हरू

• जेलानट् 

• ल्याटेकस 

• कनु ्ै पन् जीनित COVID-19  
भाइरस  

खोप लिाइसकेपगछ सर्गषित रहन्होस ्।
अनहले, निज्ञहरूलाई खोपले तपाईलंाई कनत सम्यसमम सनुरनषित राख्े्छ भन्े कनु रा थाहा ्ैछ् । खोप लगाइसकेपन्छ पन् न्म् कनु राहरू ग ््त जारी राख्नुहोस:्

मासक लिाउन्होस ्। सामागजक ्ूरी का्यम 
राखन्होस ्।

आफना 
हातहरूलाई 
बारमबार ््न्होस ्।

्ेरै छोइने षेित्रहरूलाई 
बारमबार गनमनुलीकरण 
िननु जारी राखन्होस ्।


