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COVID-19 विरुद्धको खोपका बारेमा 
अभििािकहरूले थाहा पाउनुपनने 7 कुराहरू 

1. बालबाललकालाई खोप लगाउन आवश्यक छ ।
खोप लगाउँदा हुनसकनने सम्ावित जोखखमभनदा पवन COVID-19 धनेरै नै खतरनाक छ । COVID-19 को सङ्क ्रमणलने 
बालबाललकालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी असर गछ्घ भन्ने हामीलाई अझै थाहा छैन । बालबाललकामा COVID बाट सङ्क ्रममत 
भएपलछ धनेरै हपतासमम उनीहरूको दैवनक जीिनमा असर गनने "दीर्घकालीन COVID" लक्षणहरू ररपोट्घ गररएको छ1 । 
COVID-19 अवहलने अमनेररकाका बालबाललकाको मृत्यु हुनने शीर्घ 10 कारणहरूमध्ने एक भएको छ र अस्पतालमा भना्घ भएका 
1/3 वकशोरवकशोरीहरूलाई सरन उपचारको आिश्कता परनेको लथ्ो2 । COVID-19 को कारणलने अस्पताल भना्घ भएका 
लगभग 30% बालबाललकाको कयु नै पवन अनतरननिवहत लचवकतसकी् समस्ा लथएन3 ।

2. खोप हतारमा ननकाललएको लिएन ।
िैज्ावनकहरूलने ्स प्रविमधमा एक दशकभनदा बढी सम्दनेखख काम गददै आएका छन्क । COVID-19 विरुद्धका खोपहरू 
विकास गनने ्रममा पूरा गनयु्घपनने अवतररक्त प्रशासवनक का््घबाहनेक सयुरक्षाका कयु नै पवन कदमहरू नजरअनदाज गररएका छैनन्क 
र अन्  खोपहरूमा जसतै समान चरणहरू पार गरनेर ्ी खोपहरूका पवन ककलवनकल परीक्षणहरू गररएको लथए । ककलवनकल 
परीक्षणहरू र िासतविक संसारका अध््नहरूबाट प्रापत तथ्ाङ्क कलने खोपहरू सयुरक्क्षत र प्रभािकारी रहनेको दनेखाएका छन्क । 
प्ा्घपत सहभागीहरू फने ला पान्घ िरषौं पख्घनयुको सट्ा लाखौँ मावनसहरू ककलवनकल परीक्षणहरूका लावग अगावि सरनेको कारणलने 
गदा्घ िैज्ावनकहरू खोपको लछटै् अध््न गन्घ सफल भएका लथए ।

3. हलका वा मध्यम साइड इफेक्टहरू देखा पन्नु सामान्य क्रा हो ।
तपाईंको बच्ालाई खोप लगाएपलछ जिरो आउनयु, मांसपनेशी दुखनयु, टाउको दुखनयु, थाकने को महसयुस हुनयु, िा सयुई लगाएको ठाउँ 
िररपरर रातो हुनयु जसता हलका िा मध्म खालका लक्षणहरू दनेखखन सकछन्क । कयु नै पवन खोप लगाएपलछ ्सता लक्षण दनेखखनयु 
सामान्  कयु रा हो र ्ी लक्षण दनेखखनयुको अथ्घ तपाईंको शरीरलने रोग प्रवतरोधातमक क्षमता विकास गन्घ सयुरु गरनेको छ र रोगसँग लि्कन 
लसवकरहनेको छ भन्ने हुनछ । गम्ीर साइि इफने कट र एलजजीजन्  प्रवतव्र्ा कमै दनेखखनछन्क । तपाईंलने खोप लगाउँदा गम्ीर साइि 
इफने कट हुनने सम्ािना जवत हुनछ तपाईंलाई तपाईंको ज्ान ललन सकनने गरी COVID-19 को गम्ीर सङ्क ्रमण हुनने सम्ािना 
त्ोभनदा एकदमै बढी हुनछ ।

4. बाँझोपना वा गरनुपात हुने जसता दीरनुकालीन साइड इफेक्टहरू देखखने सम्ावना छैन ।
्दद तपाईंलने सबै खोपहरूको इवतहास हनेनयु्घभ्ो भनने खोपबाट हुनने प्रा्ः सबै दीर्घकालीन साइि इफने कटहरू खोप लगाएको 
6 हपताक्भत्र दनेखखनछ । त्सैलने FDA लने कयु नै खोपको ककलवनकल परीक्षण पूरा भएको कमतीमा 60 ददन पूरा भएपलछ मात्र 
आपतकालीन प्र्ोगका लावग अनयुमवत (EUA) ददनछ । 

हजारौँ मवहलाहरूलने गभ्घिती भएका बनेला ्ी खोप लगाएका छन्क िा खोप लगाइसकने पलछ गभ्घिती भएका छन्क । तथ्ाङ्क क4 
अनयुसार COVID-19 विरुद्धका खोप लगाएका कारण बाँझोपना िा गभ्घपात भएको नपाइएको साथै गभा्घिस्ाका बनेला िा 
सयुतकने री हुँदा आमा िा बच्ा दुिैमा कयु नै जदटलता दनेखखएको छैन । तर हामीलने धनेरै गभ्घिती मवहलाहरूलाई COVID-19 को 
सङ्क ्रमण भएको र भाइरसको गम्ीर जदटलताबाट पीवित भएको दनेखनेका छौँ5 ।

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7927578/ 
2 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7023e1.htm?s_cid=mm7023e1_w%20[cdc.gov]
3 https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/pediatric-vaccines-top-8-parental
4 https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-individuals
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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5. खोप एकदमै प्ररावकारी छ ।
ककलवनकल परीक्षणलने COVID-19 विरुद्धको खोप 5 दनेखख 15 िर्घका बालबाललकालाई भाइरसलने हमला गन्घबाट जोगाउन 
90-100% प्रभािकारी रहनेको दनेखाएको छ6 । ककलवनकल परीक्षणहरूमा कयु नै पवन बालबाललका COVID-19 बाट गम्ीर 
वबरामी भएनन्क । खोपलने भाइरसका विक्भन् भनेरर्नटहरूका विरूद्धमा काम गछ्घ, एक जनाबाट अरू मावनसहरूमा सङ्क ्रमण 
फैलन ददनिदैन7 र COVID-19 का दीर्घकालीन प्रभािहरूबाट पीवित व्यलक्तहरूको सिास्् अिस्ा8 मा सयुधार गन्घ सकछ । खोप 
लगाएका धनेरै कम मावनसहरूमा मात्र परीक्षण गदा्घ पोजजदटभ ररपोट्घ आउँछ । तर ती मावनसहरूमा पवन हलका वबमारी मात्र 
दनेखखनछ र छोटो सम्मै वनको हुनछ9।

6. तपाईंको बच्ालाई नवगतमा COVID-19 को सङ्क ्रमण रइसकेको छ रने पनन उनले 
खोप लगाउन्पछनु ।  
तपाईंको बच्ालाई विगतमा सङ्क ्रमण हुँदा गम्ीर वबमारी दनेखखएको नभए पवन उनलने खोप लगाउनयुपछ्घ । अध््नहरूलने10 
प्राकृवतक रोग प्रवतरोधक क्षमता (रोग लागनेपलछ सितः विकास हुनने रोग प्रवतरोधक क्षमता) को तयुलनामा खोपलने अझ लामो 
सम्समम रोग प्रवतरोधक क्षमता प्रदान गछ्घ र भाइरसका विक्भन् भनेरर्नटहरू विरुद्ध सयुरक्षा ददनछ भन्ने दनेखाएका छन्क । 
तपाईंको बच्ालने खोप लगाएको खणिमा खोपलने उनलाई फने रर भाइरसको सङ्क ्रमण हुनबाट सयुरक्क्षत राखन सकछ । 

7. COVID-19 नवरुद्धका mRNA खोपहरूले तपाईंको DNA पररवतनुन गददैनन्क ।
mRNA खोपहरूलने ननमन क्राहरू गननु सकदैनन्क11:
• mRNA लने तपाईंको DNA लाई पररित्घन गन्घ िा फने न्घ सकदैन 
•        तपाईंको DNA भएको कोरहरूको भाग (जसलाई न् युककल्स भवननछ) समम पवन mRNA पयुगन सकदैन
• mRNA आफैँ  पररित्घन भएर DNA बन् सकदैन

mRNA कमजोर हुनछ र तपाईंको शरीरमा एकदमै चाँिै टयुव्रनछ । खोपमा भएका ततिहरू तपाईंको शरीरमा रहँदैनन्क र वतनमा 
तपाईंको शरीरमा रहन सकनने र जीिनमा पलछ समस्ाहरू वनमत्ाउन सकनने भाइरसको कयु नै जीवित, कमजोर गराइएका िा 
असङ्क ्रामक भागहरू रहँदैनन्क12 । 

6 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
8 https://www.yalemedicine.org/news/vaccines-long-covid
9 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0607-mrna-reduce-risks.html
10 https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/vaccine-for-5-11-year-olds-acip-cliff
11 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
12 https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/pediatric-vaccines-top-8-parental


