Salt Lake काउ�ीमा COVID-19 िव��को खोप लगाइने स��ी जानकारी
बार�ार सोिधने प्र�ह�

क�ा ���ले खोप लगाउनु पछ� ?
COVID को सङ् क्रमणबाट ब� सबै वय�ह�ले खोप लगाउने बारे सो�ु पछ� । 16 वष� वा सोभ�ा बढी उमेरका सबैलाई

फाइजरले िवकास गरे को खोप लगाउन �ीकृत ग�रएको छ, 18 वष� वा सोभ�ा बढी उमेरका सबैलाई मोडे ना�ले िवकास गरे को
खोप लगाउन �ीकृत ग�रएको छ । उ�े� मात्रामा एलज� भएका वा गभ�वती वा दू ध खुवाइरहे का आमाह�ले खोप लगाउनुभ�ा
पिहले आफ्नो �ा� सेवा प्रदायकसँग कुरा गनु� पछ� ।
मलाई पिहले नै COVID लािगसकेको छ; के मैले खोप लगाउन िमल्छ?
अँ, तपाईं िनको �नुभएको छ र तपाईंको आइसोलेसन अविध सिकएको छ भने तपाईं खोप लगाउन स�ु�न्छ ।
एक पटक COVID-19 लागेका ��� िनको भएपिछ कित समयस� फे�र यो रोग ला�बाट सुरि�त �न्छन् भ�े बारे मा हाल पया� �
जानकारी उपल� भइसकेको छै न । �सैले हामी COVID सङ् क्रिमत सबै ���लाई यो खोप लगाउन यो� भएपिछ लगाउन
िसफा�रस गद� छौँ ।
खोपको शु� कित पछ� ?

खोप लगाउँ दा तपाईंले कुनै शु� ितनु� पद� न । तपाईंले �ा� बीमा गराउनुभएको छ भने खोप प्रदायकह� (Salt Lake
काउ�ीको �ा� िवभाग लगायत) ले खोप लगाउँ दाको शु� तपाईंको बीमालाई ितराउन सक्छन् । तपाईंले बीमा गराउनुभएको
छै न भने तपाईंबाट कुनै शु� िलइने छै न ।
के यो खोप सुरि�त छ?
संयु� रा� अमे�रकामा खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी छन् भ�े कुरा सुिनि�त गन� धेरै वटा चरणह� अपनाइन्छन् । यी

चरणह�मा ��िनकल ट� ायल र िविभ� �त� वै�ािनक, �ा�कम� र जन�ास्थ वद् ह�बाट समी�ा लगायत पद� छन् । अ�

खोपह�ले ज�ै COVID िव��को खोपले पिन यी कडा चरणह� पार गरे का छन् र कुनै पिन चरण छु टाइएको वा हतारमा

वेवा�ा ग�रएको �ँ दैन ।

िविभ� जातीय र सां�ृितक समुदायह�ले यो खोप लगाउन सुरि�त छ िक छै न?
COVID-19 िव��को खोप सबै जात र वण�का पृ�भूिमबाट आएका मािनसह�का लािग सुरि�त छ । यो खोपले सबै समुदायमा
सकारा�क प�रणाम िदन्छ िक िदँ दैन भ�े कुरा सुिनि�त गन� वै�ािनकह�ले उ�ृ� िविध प्रयोग गरे र सबै जात/वण�का जनसं�ामा
यो खोपको परी�ण गरे का छन् । ऐितहािसक र अिहलेको िहसाबले, िवशेष गरी अ�ेतह�मा खोपप्रितको िव�ास कम �न सक्छ भ�े
कुरा हामीले बुझेका छौँ । तर COVID-19 ले िविभ� थरीका ब�सां �ृितक समुदायह�लाई फरक-फरक मात्रामा असर गन� जारी
राखेकाले हाम्रो अ�ेत समुदायह�को सुर�ा गनु� मह�पूण� छ र हाल उपल� रहे को सबैभ�ा प्रभावकारी सुर�ा भनेको खोप
लगाउनु नै हो ।

कुन ब्रा�ले िवकास गरे को खोप लगाउने भ�े बारे मा मैले रो� सक्छु िक?
हालको लािग सक्�ु�� । तपाईंले आफू जाने स्थानमा उपल� रहे का ब्रा�का बारे मा जानकारी प्रा� गनु��ने छ तर हरे क स्थानमा
कुन ब्रा� उपल� �न्छ भ�े कुरा िनयिमत �पमा प�रवत�न �न सक्छ । �सैले कुनै िनि�त स्थानमा एकै ब्रा�को खोप उपल� �न्छ
भ�े कुरा अपे�ा गन� सिकँदै न ।
यो खोप कसरी यित िछटै िवकास भयो?
कोरोना भाइरसले गदा� �ने य�ै खालका अ� रोगह�को उपचार गन� भनी िवकास ग�रएका यस अिघका खोपह� (िसिभयर ए�ुट
रे ��रे टरी िस�� ोम (SARS) र िमडल इ� रे ��रे टरी िस�� ोम (MERS)) बाट प्रा� पाठले गदा� COVID िव��को खोप िछटै तयार
पान� म�त पुग्यो । उदाहरणको लािग, कोरोना भाइरस SARS िव��को खोपको लािग सन् 2004 दे �ख नै खोज ग�रँ दै िथयो !
के यो खोप लगाउँ दा दु ख्छ? यसका साइड इफे�ह� के-के छन्?
अ� सामा� खोपह� ज�ै यो खोप पिन सुईको �पमा पाखुरामा लगाइन्छ । खोप लगाएको पाखुरामा तपाईंले केही दु खेको र
सुि�एको महसुस गन� स�ु�न्छ । केही ���ह�मा एक वा दु ई िदनस� ह�ा �रो वा थकान, दु खाइ, काम छु ट् ने वा टाउको दु �े
सम�ा दे �खन सक्छ । दोस्रो मात्रा लगाएपिछ र कम उमेरका मान्छे ह�मा साइड इफे�ह� दे �खने स�ावना अझ बढी �न्छ । यी
प्रितिक्रयाह� �नुको अथ� तपाईंको रोग प्रितरोधा�क प्रणालीमा सुधार आउँ दै छ र यसले जे काम गनु� पन� हो, सो काम गद� छ भ�े
कुराका संकेत �न् । धेरैजसो अवस्थामा �रो वा दु खाइले गदा� ह�ा असहज �नु सामा� कुरा हो । िन� अवस्थाह�मा आफ्नो
िचिक�क वा �ा� सेवा प्रदायकलाई स�क� गनु�होस्:
·

तपाईंले सुई लगाउनुभएको ठाउँ मा दे �खएको रातोपना वा दु खाइ 24 घ�ापिछ झन् बढे मा

·

तपाईंलाई आफूमा दे �खएका साइड इफे�ले गदा� िच�ा भएको छ वा केही िदनपिछ पिन ती हराएर गएनन्

भने
के खोप लगाएकै कारण मलाई COVID ला� सक्छ?
स�ै न ।
यो खोपमा कुनै पिन िजउँ दो भाइरस िमसाइएको �ँ दैन र यो खोप लगाउनाले तपाईंलाई COVID को सङ् क्रमण �न स�ै न ।
यो खोपले कसरी काम गछ� ? के यसले मेरो DNA वा िजनमा असर गछ� ?
फाइजर र मोडे ना�ले िवकास गरे का खोपमा एमआरएनए (mRNA) वा �ासेन्जर आरएनए (messenger RNA) भिनने प्रिविध प्रयोग
ग�रएको �न्छ । यो प्रिविधलाई तपाईं खोपले आफ्नो शरीरमा रहे का कोषह�लाई COVID का िव��मा ए�ीबडीह� बनाउनका
लािग िव�ृत िनद� शनह� िदने स�े शका �पमा बु� स�ु�न्छ । यस प्रकारले, हाम्रो शरीरले वा�िवक भाइरसको सङ् क्रमण भएका
बेला आफूलाई कसरी र�ा गन� भ�े बारे मा िसक्छ । mRNA खोपह�मा COVID सङ् क्रमण गराउने िजउँ दा भाइरसह� प्रयोग
ग�रएको �ँ दैन् । ��ै mRNA हाम्रो DNA (जेनेिटक सामग्री) भ�ारण ग�रने स्थान, अथा� त् कोषको �ु��यसमा जाँदैन ।
छोटकरीमा भ�ुपदा� , यी खोपले तपाईंलाई COVID बाट र�ा गछ� न् र ियनले कुनै पिन �पमा तपाईंको िजन प�रवत�न गन� वा �समा
प्रभाव पान� गद� नन् ।
ममा एलज� दे �खएमा, के म िच��त �नुपछ� ?
िवगतमा एनाफाइिल� (�ान िलन स�े खालको एलज� जसमा सुि�ने, डाबर आउने, ग�ीर बमारीमा �ून र�चाप �ने,
झड् कास� ला�े लगायत पद� छन्) दे �खएका ग�ीर खालका एलज� भएका मािनसह�ले कसरी सुरि�त �पमा खोप लगाउने र
क�ा सावधानीका उपायह� अपनाउने भ�े बारे मा आफ्नो डा�र वा खोप प्रदायकसँग कुरा गनु� पछ� ।

मसँग कागजात छै न भने पिन मैले खोप लगाउन पाउँ छु?
पाउनु�न्छ ।
हामी कुनै पिन प्रयोजनका लािग तपाईंसँग तपाईंको कानुनी �स्थितका बारे मा प्र� गन� छै नौ ँ । यसका साथै, जन�ा�लाई
उपल� गराइएका सबै जानकारी गो� र संरि�त �न्छन् र ती जानकारी अ� एजे�ीह� लगायत कसैलाई पिन िदइने छै न ।
खोप लगाउनुलाई “प��क चाज�” का �पमा िलइन्छ?
अहँ , तपाईंले खोप लगाउनुभयो भने �सलाई प��क चाज� िनयम अ�ग�त िलइने छै न।
यो खोपले काम गन� कित समय लाग्छ?
फाइजर र मोडे ना� दु वैले िवकास गरे का खोपह�का स��मा तपाईंले दोस्रो डोज लगाएको 14 िदनपिछ तपाईंलाई पूण� �पमा
सुरि�त मािनने छ ।
के मैले दु ईवटा डोज लगाउनैपन� �न्छ?
पाउनु�न्छ । फाइजर र मोडे ना� दु वैले िवकास गरे का खोपह� पूण� �पमा प्रभावकारी �न दु ई वटा डोज लगाउनैपन� �न्छ । फाइजरले
िवकास गरे को खोपका हकमा तपाईंले पिहलो डोज लगाएको क�ीमा 21 िदनपिछ दोस्रो डोज लगाउनुपछ� । मोडे ना� ले िवकास गरे को
खोपका हकमा तपाईंले पिहलो डोज लगाएको क�ीमा 28 िदनपिछ दोस्रो डोज लगाउनुपछ� ।
मैले दोस्रो डोज किहले लगाउनुपछ� ?
तपाईंले फाइजरले िवकास गरे को खोप लगाउनु�न्छ भने तपाईंले पिहलो डोज लगाएको िमितले 21 िदन वा सोभ�ा पिछ दोस्रो डोज
लगाउनुपछ� । तपाईंले मोडे ना�ले िवकास गरे को खोप लगाउनु�न्छ भने तपाईंले पिहलो डोज लगाएको िमितले 28 िदन वा सोभ�ा पिछ
दोस्रो डोज लगाउनुपछ� ।
तपाईंले �ा�ै 21औँ वा 28औँ िदनमै दोस्रो डोज लगाउनुपछ� भ�े छै न । तपाईंले उ� समयाविध पूरा भएपिछ जुनसुकै बेला दोस्रो
डोज लगाउन स�ु�न्छ ।
मैले खोप लगाएपिछ के �न्छ?
खोप लगाएपिछ शरीरमा रोग प्रितरोधा�क प्रणाली िनमा� ण गन� समय ला� स�े भएकाले तपाईंले खोप लगाइसकेपिछ समेत
COVID का लािग सावधानी अपनाइरहनु पन� �न्छ । हाल लागू ग�रएका फेस कभ�रङ, सामािजक दू री र सङ् क्रमण रोकथामका
अ� उपायह� खारे ज गन� थाल्नुभ�ा पिहले हामीले हाम्रो जनसङ् �ाको ठूलो भागलाई खोप लगाइस�ुपन� �न्छ र यसमा धेरै
मिहना ला�े छ ।
खोप लगाएपिछ उ� खोपले किहलेस� काम गछ� ? मैले फे�र अक� वष� खोप लगाउनुपन� �न्छ?
यो कुरा िनधा� रण गन� बाँ की नै छ । �ुको खोप ज�ै कोरोना भाइरस िव��को खोप पिन वष� िप�े लगाउनपन� �नसक्छ । वा यस
खोपका लाभह� एक वष�भ�ा बढी समयस� रहन पिन सक्छन् । यस खोपले प्रदान गन� सुर�ा कित समयस� कायम रहन्छ भ�े
कुरा थाहा पाउन हामीले पख�नुपन� �न्छ ।
के रोजगारदाताह�ले यस खोपलाई अिनवाय� गराउन सक्छन्?
रोजगारदाताह�सँग आफ्ना कम�चारीलाई खोप लगाउन बा� पान� स�े अिधकार �न्छ । ज�ै, धेरै अ�तालका कम�चारीह�ले
वािष�क �पमा �ुको खोप लगाउनुपन� �न्छ । तर कम�चारीह�ले �ा� वा धािम�क आस्थाको कारण दे खाएर खोप लगाउनबाट

छु टको लािग अनुरोध गन� सक्छन् । ��ो अवस्थामा, रोजगारदाताह�ले खोप िबना नै “उिचत �वस्था” ग�रिदनुपन� �न्छ । ज�ै,
कम�चारीले मा� लगाएमा वा घरबाटै काम गरे मा काम गराउन सिकन्छ ।
मैले यसबारे थप जानकारी कहाँ प्रा� गन� सक्छु ?
COVID तथा यस िव��को खोपका बारे मा थप जानकारी प्रा� गन� अमे�रकाको रोग िनय�ण तथा रोकथाम के�को वेबसाइटमा
जानुहोस् ।

