
थप जानकारीका प्ाप्त गन्न आफननो डाक्टरसँग कुराकानी गनु्नहनोस् वा Coronavirus.Utah.gov/Vaccine मा जानुहनोस् ।

12 वर्ष वा सोभन्ा बढी उमेरका मान् ेहरू अहहले 
COVID-19 ववरुद्धको खोपका लावि योगय ्न् 
आफना बच्ाहरूकनो सुरक्ा गनु्नहनोस् र महामारी अन्त्य  
गन्न मद्द्त गनु्नहनोस्

Pfizer ले ववकास गरेकनो COVID-19 ववरुद्धकनो खनोप अवहले 12 वर्न वा सनोभन्ा बढी उमेरका मावनसहरूलाई लगाउने अनुमव्त द्इएकनो छ । ककलवनकल 
परीक्णहरूले ्यनो खनोप ्यस उमेर समूहमा COVID-19 लाई रनोकन अ्त्याधिक प्भावकारी रहेकनो छ भनेर सङ्के्त गरेका छन् । वास्तवमा, खनोप लगाएका कुनै पवन 
ककलवनकल परीक्णका सहभागीहरू COVID-19 बा्ट सङ््रधम्त भएनन् ।

्तपाईंका बच्ाहरूका लावग COVID-19 ववरुद्धकनो खनोप लगाउने बारेमा ्तपाईंसँग प्श्नहरू हुन सकछन् । ्यद् ्तपाईंसँग COVID-19 ववरुद्धकनो खनोपहरूका 
बारेमा कुनै प्श्न छन् भने आफननो चिवक्तसकसँग कुरा गनु्नहनोस् । 

खोपसम्बन्धी तथ्यहरू:

आफू नजिक रहेका खोप लगाउने ठाउ ँफेला पान्न coronavirus.utah.gov/vaccine मा हेन््नहोस् । 

छ्टो-छ्टो ववकास िररएको भए 
तापवन COVID-19 ववरुद्धका 
खोपहरू सुरक्षित ्न् ।

अव्तररक्त प्शासवनक का्य्नमा क्टौ्ती गरेका कारण खनोप ्यव्त चछ्टनो 
ववकास गन्न सवकएकनो हनो । खनोप ववकास गनने ्रममा कुनै पवन 
महत्वपूण्न िरण वा सुरक्ासमबन्ी साविानी नजरअन्ाज गररएकनो 
चथएन । ववश्वभरका वैज्ावनकहरूले ्यस प्ववधिमा एक ्शकभन्ा बढी 
सम्य्ेखख काम ग द्ै आएका छन् । ्यसैले ग्ा्न सुरक्क््त र प्भावकारी 
खनोप एक्म छनो्टनो अवधिमै उपलब्ध गराउन सम्भव भएकनो हनो ।

खोप लिाएपछ् साइड 
इफेकटहरू ्ेखखनु सामानय कुरा 
हो ।

खनोप लगाएपचछ मावनसहरूलाई हलका वा मध्यम लक्ण वा साइड 
इफेक्टहरू ्ेखखनु सामान्य कुरा हनो । ्यसकनो अथ्न खनोपले काम गरररहेकनो 
छ र ्तपाईंकनो शरीरले प्व्तरक्ा्तमक प्व्तव्र्या वनमा्नण गन्न सुरु गरररहेकनो 
छ र भाइरससँग लड्न चसक्ै छ भन्े हुनछ ।

खोप लगाएपछि गम्धीर साइड इफेक्टहरू एकदमै ब्बरलै 
देखखनिन् । 

COVID-19 ववरुद्धका खोप 
लिाएकै कारण तपाईंलाई 
COVID-19 लाग्ैन ।

COVID-19 ववरुद्धकनो खनोपमा भाइरसकनो कुनै अंश समावेश 
गररएकनो हुँ्ैन, ्त्यसैले ्यसले ्तपाईंलाई COVID-19 लाग्ैन । 
खनोपकनो कुनै पवन भाइरल शेवडङ हुँ्ैन वकनभने ्यनो खनोप जीवव्त 
भाइरस हनोइन । खनोपले ्तपाईंलाई COVID-19 लागनबा्ट बिाउँछ, 
खनोप लगाएपचछ ्तपाईं अरूमा सङ््रमण फैलाउनुहुन् ।

COVID-19 ववरुद्धका खोपहरू 
बाँझोपना वा िभ्षपतनसँि 
जोवडएका ्ैनन् ।

COVID-19 ववरुद्धकनो कुनै पवन खनोपले बाँझनोपना हुने वा गभ्नपा्त 
भएकनो कुनै पवन ्तथ्याङ्क भेद्टएकनो छैन । स्ाइक प्नोद्टनकनो साननो 
स्ाइकले गभा्नश्यकनो बावहरी ्तह पञिर गरेर रक्तस्ाव हुन सकछ 
भन्े कुरा पवन जैववक दृधटिकनोणबा्ट पवन सम्भव छैन । हाम्नो DNA 
राखखएकनो कनोशकनो न्युककल्यसमा mRNA प्वेश नगनने भएकाले 
mRNA खनोपहरूले ्तपाईंकनो DNA सँग अन्तर््ररि्या गनने वा आनुवंचशक 
पररव्त्ननहरू गनने ग द्ैनन् ।
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