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COVID-19 खोपहरूका बारेमा  
केही सामान्य प्रश्नहरू

COVID-19 खोपका साइड इफेक्टहरू के-के हुन्छन् ?
खोप लगाएपछि मानिसहरूलाई हल्ा वा मध्यम लक्षण वा साइड इफेक्टहरू देखखिु सामान्य 
्ुरा हो । हल्ा वा मध्यम लक्षणहरूमा जवरो आउिे वा सुई लगाए्ो स्ाि वररपरर रातो 
हुिे जसता ्ुराहरू पद्दिि् । ्यदद खोप लगाए्ो ्ेही ददिपछि तपाईंमा हल्ादेखख मध्यम 
लक्षणहरू देखख्यो भिे प्ा्यः छिनता छलिुपिने ्ुिै ्ारण िैि । ्यस्ो अर्द तपाईं्ो शरीरले 
प्नतरक्षा प्नतनरि्या निमा्दण गि्द सुरू गरे्ो ि र रोगसँग लड्ि छसकदै ि भन्े हुनि ।

के खोप लगाउन म अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी ननवासी हुन वा 
मैले भिसा ललन आवश्यक ्छ ?
होइि । तपाईं्ो आप्वासी स्स्नतले तपाईंलाई खोप लगाउिबा्ट वस््ित गिने िैि । तपाईं्ो व्यछतिगत 
नववरण गोप्य रहनि र ्ािूिद्ारा सुरक्क्षत हुनि । ्यदद तपाईं अनहले खोप लगाइरहे्ा जोखखम वग्द 
समूहहरू मध्ये ्ुिै ए्मा पिु्दहुनि भिे रप जाि्ारी्ो लानग आफिो रोजगारदाता वा स्ािी्य सवास््य 
नवभागलाई सम्प ््द  गिु्दहोस् । तपाईंले ्ा्य्दस्ल ब्याज जसता हाल तपाईं त्यहाँ ्ाम गररररहे्ो प्माण 
देखाउिुपिने हुि सकि ।

COVID-19 खोप लगाउन कनि खर्च लागने्छ ?
अमेरर्ी ्रदाताले नतरे्ो डलरबा्ट खररद गररए्ा COVID-19 खोपहरू सबैलाई निःशुल् प्दाि गररिेि 
। ्यदद तपाईं्ो बीमा ि भिे खोप प्दा्य्हरूले खोप ददए बापत्ो प्शासनि् शुल् वा खोप लगाउँदा्ो 
शुल् तपाईं्ो बीमा ्म्पिीलाई नति्द लगाउि सकिेिि् । तर ्यदद तपाईंले खि्द ब्यहोि्द सकिुहुन् भिे पनि 
्सैलाई पनि खोपबा्ट वस््ित गररिुहुँदैि ।
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के मलाई खोप लगाउन ID आवश्यक प्छ्च ?
्ेही खोप प्दा्य्हरूले तपाईंलाई आफिो खोप्ो अपोइन्टमेन्ट्ो लानग तपाईंले दता्द 
गिु्दभएपछि इमेल पुष्ी्रण मात्र देखाउि भन्ेिि् भिे अन्य प्दा्य्हरूले तपाईं्ो 
अपोइन्टमेन्टमा तसवीर सनहत्ो ID देखाउि भन् सकिेिि् ।

हामीले िपाईंको व्यलतिगि नवविणलाई 2 व्टा प्र्योजनको लानग मात्र प्र्योग गर्च्छौँ: 

 1     खोप लगाउि्ो लानग तपाईं्ो उमेर पुगे् ो सुनिक्चित गि्द ।

 2      हामीले सही व्यछतिलाई खोप लगाइरहे्ा िौँ भन्े ्ुरा सुनिक्चित गि्द । हामीले खोप 
लगाइए्ो व्यछति्ो िाम अपोइन्टमेन्टमा भए्ो िामसँग मेल खािे ्ुरा सुनिक्चित 
गिु्दपिने हुनि । तपाईंले खोप्ो पनहलो डोज लगाए्ो ्ेही हपतापछि खोप्ो दोस्ो डोज 
लगाउिुपिने हुनि । सबै ्ागजातहरू मेल खािुपद्दि तान् हामी तपाईं खोप्ो दोस्ो डोज 
लगाउि आउँदा ्ुिै समस्या िहोस् भिेर सुनिक्चित गि्द स्ौँ ।

हामीले िपाईंको जानकािीलाई कानून का्या्चनव्यन गनने ननका्य वा अध्यागमन 
अलिकािीहरूसँग साझा गनने ्ैछनौँ ।
तपाईंले अधि्ांश खोप प्दा्य्हरूमा नवक्भन् प््ार्ा तसवीर भए्ो ID प््योग गि्द सकिुहुनि । 
उिीहरूलाई तपाईं्ो तसवीर, िाम र जनमधमनत भए्ो ID मात्र िानहिे हो । ्यदद तपाईं्ो ID मा 
तपाईं्ो ठेगािा उललेख भए्ो िैि भिे तपाईं ्ाउन्टटीमा बसोबास गिु्दहुनि भिेर प्माक्णत गिने 
ग्यास वा नबजुली/पािी्ो नबल जसता फर् प््ार्ो प्माण ल्याउिुपिने हुि सकि । ्यदद तपाईं्ा 
्ुिै पनि प्श्नहरू िि् भिे आफिो सवास््य नवभाग वा खोप प्दा्य्लाई सोधिुहोस् ।

्यदद तपाईं आफिो रोजगारदातामाफ्द त खोप लगाउँदै हुिुहुनि भिे तपाईंले ्ा्य्दस्ल ब्याज जसता 
हाल तपाईं त्यहाँ ्ाम गररररहे्ो प्माण देखाउिुपिने हुि सकि ।

Sunshine, UT 90000

COVID-19, COVID-19 ्ा खोपहरू वा तपाईंले ्नहले र ्हाँ खोप लगाउि सकिुहुनि भन्े 
बारेमा रप जाि्ारी्ो लानग https://coronavirus.utah.gov/ मा जािुहोस् । तपाईंले 
खोपसमबन्ी ि्याँ जाि्ारी उपलब्ध हुिे नबक्ति्ै सूििा प्ापत गि्द वेबसाइ्टमा साइि अप गि्द 
सकिुहुिेि ।

् दद तपाईंसँग COVID-19 वा खोपहरू्ा बारेमा प्श्नहरू िि् िभे COVID-19 ्ो 
ह् लाइि 385-273-7878 मा फोि िगु्दहोस् । ह् लाइिमा ख ल् िगने 
सवास्् म्मीहरू हुनिि् जसले तपाईं्ा प्श्नहरू्ो जवाफ दिद र तपाईं िजज््ा 
स्ोतहरू फ ेला पाि्दमा मद्दत िग्द सकदिि् । ्  100 भनदा बढटी  भाषाहरूमा 
24/7 िै उपलब्ध रहनि ।

https://coronavirus.utah.gov/

