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COVID-19 विरुद्धका खोपहरूका 
बारेमा तपाईंले जान्नैपर्ने 7 तथ्यहरू

COVID-19 विरुद्धको खोपमा भाइरसको कुनै अंश समािेश 
गररएको हुँदैन, त्यसैले ्यसले तपाईंलाई COVID-19 लागदैन । 
COVID-19 विरुद्धको खोपले तपाईंलाई भाइरसबाट बचाउुँछ । 
तपाईंले खोप लगाएपछछ तपाईंमा साइड इफेकटहरू देखखन सकछन्, 
जसतै पाखुरा दुखने िा जिरो आउने । ्यी सामान्य हन् ।

्यदद तपाईंमा मधुमेह जसतो दीर्घ रोग छ भने तपाईं COVID-19 
बाट गम्ीर वबमारी हने उच्च जोखखममा हनुहनछ । COVID-19 
विरुद्धका खोपहरू दीर्घ रोग िा समस्याहरूका लावग सुरक्षित र 
प्रभािकारी छन् ।

सम्य वबतदै जाुँदा भाइरसहरू पररित्घन हनछन् िा वतनमा स-साना 
उतपररित्घन हनछन् । तथ्याङ्कले देखाए अनुसार COVID-19 
विरुद्धका खोपहरू हामीमा हालसमम COVID-19 रोग लगाउने 
भाइरसका सटे्नहरूका विरुद्ध प्रभािकारी छन् । 

COVID-19 विरुद्धको खोप विकास गनने क्रममा कुनै चरणहरू 
छुटाइएका छिएनन् । विश्वभरका िैज्ावनकहरूले ्यस प्रविधधमा एक 
दशकभनदा बढी सम्यदेखख काम गददै आएका छन् । ्यसैले गदा्घ 
सुरक्षित र प्रभािकारी खोप एकदमै छोटो अिधधमै उपलब्ध गराउन 
सम्ि भएको हो । 

COVID-19 विरुद्धको खोपमा माइक्रोछचप िा ट््यावकङ ्यनत्रहरू 
राखखएका हनछन् भन्े गलत सूचना असत्य हो भनेर प्रमाणित 
भइसकेको छ । प्रत्येक खोपमा कुन-कुन पदाि्घ समािेश गररएको 
छ भन्े कुरा हामीलाई िाहा छ । प्रत्येक खोपमा प्र्योग भएका 
सामग्ीहरूको सूची अनलाइनमा पाउन सवकनछ । 

COVID-19 विरुद्धका खोपहरू mRNA खोप हन् र ्यी खोपले 
तपाईंको DNA सुँग कुनै पवन वहसाबले अनतर्क्ररि्या गददैनन् । ्यी 
खोप लगाएपछछ प्रवतरषिातमक प्रवतवक्र्या उतपन् हन सुरु हनछ 
जसको कारणले तपाईंलाई COVID-19 को सङ्क्रमण हन नददने 
एननटबडीहरू बनदछन् ।

तथ्य #1
COVID-19 विरुद्धका खोप लगाएकै 
कारि तपाईंलाई COVID-19 लाग्ैन ।

तथ्य #2
COVID-19 विरुद्धका खोपहरू 
सुरणषित छन्, वतनलाई विकास गन्न 
िर्षौंको अनुसन्ान प्र्योग गररएको छ ।

तथ्य #3
COVID-19 विरुद्धको खोपले 
तपाईंलाई भाइरसका एकभन् ा बढी 
स्टे्नबाट जोगाउन सकछ ।

तथ्य #6
COVID-19 विरुद्धको खोपमा माइक्ोचिप 
िा ट््यावकङ ्यनत्रहरू राखखएका हुँ्ैनन् ।

तथ्य #7
्ीर्न रोग िा समस््याहरू भएका 
व्यचतिले खोप लगाउने पालो 
आउनासाथ खोप लगाउनुपछ्न ।

COVID-19 विरुद्धको कुनै पवन खोपबाट बाुँझोपना िा गभ्घपात हनछ भनेर कुनै पवन तथ्याङ्क भेदटएको छैन । कोरोनाभाइरस स्ाइक प्रोदटनको 
सानो स्ाइकले गभा्घश्यको बावहरी तहमा चोट पुर्याएर रक्तस्ाि हन सकछ भन्े कुरा पवन जैविक दृधटिकोणबाट सम्ि छैन । गभा्घिस्ामा िा 
सतनपान गराउुँदा खोप लगाउुँदा सुरक्षित हनछ । गभ्घिती मवहलाहरूमा COVID-19 बाट गम्ीर वबमारी हने र अस्तालमा भना्घ हने जोखखम बढी 
हनछ । ्यदद तपाईंसुँग प्रश्नहरू छन् भने आफनो छचवकतसकसुँग कुरा गनु्घहोस् ।

तथ्य #5
COVID-19 विरुद्धका खोपहरू बाुँझोपना िा गभ्नपतनसुँग जोविएका छैनन् ।

तथ्य #4
COVID-19 विरुद्धको खोपले तपाईंको 
DNA मा कुनै पररित्नन ल्याउु्ँ ैन ।
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