खोपको पूरै मात्रा लगाएका
व्यक्तिहरूका लागि निर्देशिका
�फट
तपाईंले कोभिड -१९ को अन्तिम मात्रा लगाएको २ हप्ता पछि खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको 6मानिने
छ।

दुई-मात्रा खोपहरूः दोस्रो मात्राको दुई हप्तापछि ( तपाईंलाई पुर्ण सुरक्षित हुन दुवै मात्रा लगाउनुपर्छ)।
एक-मात्रा खोपः सुई लगाएको दुई हप्तापछि (तपाईंलाई पुर्ण सुरक्षित हुन एक सुई लगाउनुपर्छ)
अझ धेरै मानिसले खोप नलगाउन्जेल अरूलाई सुरक्षित राख्न, तपाईंले अझै पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था
आउन सक्छ।

तपाईंले खोपको पूरा मात्रा लगाउनु भइसकेपछिः

तपाईं कसैलाई पनि बिरामी बनाउन सक्छु कि भन्ने
चिन्ता नगरीकन बन्द स्थानहरूमा जान सक्नह
ु न
ु छ
् र
खोप लगाएका अन्य व्यक्तिहरूसग
ँ निकट सम्पर्कमा
रहन सक्नह
ु न
ु छ
् ।

तपाईं कम जोखिम भएका र खोप नलगाएका
व्यक्तिहरूकोमा मास्क नलगाईकन र भौतिक दूरी कायम
नगरीकन जान सक्नह
ु न
ु छ
् ।

तपाईं क्वारेनट् ाइनमा बस्नप
ु र्दन
ै वा कोभिड-१९ सङ्कर् मित अन्य
व्यक्तिसँग सम्प
ं र्कमा आउँदा परीक्षण गराउनुपर्दन
ै , यदि तपाईंमा
सम्पर्क पश्चात लक्षण देखिएको छैन भने (जुन एकदमै दुरल
् भ हुनछ
् )।

अरू धेरै मानिसहरूले खोप नलगाऊन्जल
े अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नः
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खोप नलगाएका व्यक्तिहरू र बिमारीको उच्च जोखिम भएका
व्यक्तिहरू वा जीवनको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरूको
नजिक जाँदा मास्क लगाउनुहोस् र भौतिक दूरी कायम
गर्नह
ु ोस्।

धेरै मानिसहरूले खोप लगाउने मौका नपाऊन्जल
े
सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउनुहोस र भौतिक दूरी
कायम गर्नह
ु ोस्।

ठूला भीड र भेलाहरूमा नजानुहोस्। यदि तपाईं धेरै
मानिसहरूको बिचमा हुनह
ु न
ु छ
् भने सम्भव भएसम्म
मास्क लगाउनुहोस् र भौतिक दूरी कायम गर्नह
ु ोस्।

कोभिड -१९ को खोपहरू जटिल बिरामी, अस्पताल भर्ना र
मृतय
् ु रोकथाम गर्न प्रभावकारी छन्। बिरलै, तपाईंमा
कोभिड-१९ का लक्षणहरू देखा परेमा, तपाईंले परिक्षण
गराउनुपर्नछ
े ।

FOR
YOUR SAFETY
AND OURS

MASKS
REQUIRED

Fever

Cough

Decrease in sense of smell or taste

Sore throat

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Shortness of breath

Muscle aches and pains

To protect yourself and others, please use
our takeout or delivery services instead of
dining in if you have symptoms of COVID-19
or are a person at high-risk. Thank you.
People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or
other medicines known to weaken the immune system).

for your safety and ours

तपाईंलाई व्यवसाय र कार्यालयहरूले अनुरोध गरेका
सावधानीहरू पालना गर्नह
ु ोस्। उनीहरूकोमा खोप नलगाएका वा
गम्भीर बिमारीको उच्च जोखिमा भएका कर्मचारी वा
ग्राहकहरू हुन सक्छन्।

तपाईं यत्रा गरिरहनुभएको छ भने, तपाईं जाने
ठाउँको कुनै पनि प्रावधानहरूको पालना गर्नह
ु ोस्।

CDC को मार्गनिर्दश
े नबाट परिमार्जन गरी साभार गरिएको। https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

