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FDA ले 12 वर्ष वा सोभन्ा बढी उमेरका मानिसहरूलाई Pfizer/BioNTech ले नवकास गरेका 
COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाउि अिुमनि द्एको छ । महामारीको अन्त्य गि्षको लानग ्यो एक 
रोमाञ्चक र महत्वपूर्ष क्म हो । Pfizer खोप बच्चाहरूलचाई लगचाउनकचा लचागग आधिकचारिक रूपमचा 
स्वीकृत गरिएको एक मचात्र COVID-19 ग्रुद्धको खोप हो ।

COVID-19 नवरुद्धको खोपहरू नबमारी, अस्पिाल भिा्ष र मृ्त्य1ु रोकिका लानग मात्र अनि प्रभावकारी 
िभएर ्यी खोपले हाम्ा बच्ाहरूलाई सकुलमा र उिीहरूका साथीहरूसँगको सामान्य गनिनवधिहरूमा  
फक्ष ि मद्दि ग ््षछ । हालैमा गररएका अध्य्यिहरूले ्यी खोपहरूले अनहलेसमम पनह्चाि भएका  
भाइरसका 2 ि्याँ सवरूपहरूको नवरुद्ध काम गि्ष सकछि् भिेर ्ेखाएका छि् । खोप लगाउिे नवकलप 
रोजिे ्युवाहरूले भाइरसबाट आफूलाई मात्र िभएर हाम्ो समु्ा्यमा जोखखममा रहेका वा हाल खोप लगाउि 
िपाएका मानछेहरूलाई पनि जोगाउि मद्दि गछ्षि् । 

12 वर्ष वा सोभन्ा बढी उमेरका कुनै पनन व्यक्तिले अब 
COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाउन सक्छन् ।

जिमािसमा बच्ाहरूलाई COVID-19 लाग्ैि वा भाइरसबाट गम्ीर नबमारी हुिे जोखखम छैि भन्े गलि बुझाइ रहेको छ । ्यद्यनप, केही बच्ाहरू 
अस्पिालमा उप्चार गिु्षपिने गरी िै नबरामी हुनछि् । COVID-19 ले बच्ाहरूलाई ्ीर्षकालीि रूपमा कसरी प्रभाव पािने छ भिेर हामीलाई अझै िेरै कुरा 
थाहा छैि । 

खोप लगाउँ्ा हुि सकिे कुिै पनि सम्ानवि जोखखमको िुलिामा COVID-19 िेरै िै खिरिाक छ । बच्ाहरूलाई सङ््रमर भएको सम्यमा कनहल्यै 
लक्षरहरू ि्ेखखए िापनि वा हलका लक्षरहरू मात्रै ्ेखखए पनि व्यसकहरूमा जसिै ्रमा बच्ाहरू गम्ीर, सम्ानवि ्ीर्षकालीि स्ा्यी साइड इफेकटबाट 
ग्रसि हुनछि् । िेरै बच्ाहरूले थकाि लागिे, टाउको दुखिे, पेट दुखिे, मांसपेशी र जोिनी दुखिे र समररशक्ति र बुझिे 
क्षमिामा कदििाइ भोनगरहिु पिने हुनछ । 

महामारी सुरु भए्ेखख 0 ्ेखख 18 वर्षका ्युटाका 77,827 बच्ाहरूलाई COVID-19 लागेको कुरा पत्ा लागेको 
छ, जसमा 683 लाई अस्पिालमा भिा्ष गिु्षपरेको क्थ्यो । िी उमेर समूहमा अस्पिाल भिा्ष हुिु पिनेमध्ये 74 जिा 
बच्ाहरूमा मललटक्ससटम इन्फलामेटरी क्सन्डोम (MIS-C) ्ेखखएको क्थ्यो । MIS-C ज्याि क्लि सकिे गम्ीर 
अवस्ा हो ।

बच्चाहरूले गकन COVID-19 ग्रुद्धको खोप लगचाउनु जरुिवी छ ? 

1  https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05-12/04-COVID-Oliver-508.pdf

2  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
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हो, ्यद् िपाईंको बच्ालाई पनहले िै COVID-19 भएको छ भिे पनि उिले खोप लगाउिु पछ्ष । खोप लगाउिाले रोग 
लागिबाट अनिररति सुरक्षा प्रापि हुनछ र फेरर सङ््रमर हुि सकिे सम्ाविा कम हुनछ । अध्य्यिले खोप लगाउिाले 
भाइरसको नवभभन् भेरर्यनटबाट िपाईंलाई ब्चाउँछ भिेर ्ेखाइरहेको छ । ्यसको अथ्ष खोपले प्राकृनिक प्रनिरक्षाको 
िुलिामा लामो सम्यसमम प्रनिरक्षा प्र्ाि गछ्ष वा रोग लागिे प्रनिरोिा्तमक क्षमिा प्र्ाि गछ्ष भन्े पनि हुि सकछ । 
खोप लगाउिु भाइरसबाट सङ््रधमि हुिु र COVID-19 रोगबाट नबरामी हुिुभन्ा रोग प्रनिरोिा्तमक क्षमिा नवकास 
गिने िेरै सुरभक्षि र प्रभावकारी िररका हो । 

के मेिो बच्चालचाई खोप लगचाउदँचा सचाइड इफेक्ट हुन सकछ ?3 

COVID-19 नवरुद्धका खोपहरू सुरभक्षि िथा प्रभावकारी छि् । िर सबै औरधिहरूले जसिै, केही व्यक्तिहरूलाई साइड इफेकट पनि हुि सकछ । ्त्यसैले िी खोप के 
हुि् र के कुराको नव्चार गिु्ष पछ्ष भन्े कुरा थाहा पाइराखिु जरुरी छ ।

मेिो बच्चालचाई पगहले नै COVID-19 लचागेको छ भने के उनले खोप लगचाउनु पछ्छ ? 

3  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html

सचामचान्य सचाइड इफेक्टहरू
िपाईको बच्ामा केही द्िसमम हलका्ेखख मध्यम साइड इफेकटहरू ्ेखखि सकछि् । ्यी साइड इफेकट ्ेखखिु भिेको शरीरले सुरक्षा निमा्षर गरररहेको छ र प्रनिरक्षा 
प्ररालीले गिु्षपिने का्य्ष गरररहेको छ भन्े कुराको सामान्य सङ्केि हो । ्यी साइड इफेकटहरू सामान्यि्या 12 ्ेखख 48 रणटामा आफैँ  हराउँछि् । केही व्यक्तिमा कुिै 
साइड इफेकट हुँ्ैि वा उिीहरूले ्ोस्ो डोज लगाएपक्छ पनहलो डोजपक्छ ्ेखखएभन्ा फरक साइड इफेकट ्ेखखि सकछ । आम साइड इफेकट ्ेखखँ्ैमा COVID-19 
नवरुद्धको mRNA खोपको ्ोस्ो डोज लगाउिबाट डराउिु प द्ैि । िपाईंले दुवै डोज लगाएपक्छ मात्र पूर्ष रूपमा सुरभक्षि हुिुहुनछ ।

सुई लगचाएको पचाखुिचामचा गनमन सचाइड इफेक्टहरू देखखन सकछन्: 
 • दुखिे
 • रािो हुिे 
 • सुनििे 

शिवीिकचा बचाँकी भचागमचा गनमन सचाइड इफेक्टहरू देखखन सकछन: 
 • काम छुट्िे 
 • पखाला लागिे
 • जवरो वा पक्सिा आइरहे जसिो हुिे 
 • टाउको दुखिे
 • मांसपेशी दुखिे
 • ररङ्गटा लागिे वा पेटमा समस्या आउि
 थकाइ लागिे

मैले
COVID19 

�व��को खोप लगाएँ!
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अधलक कम देखखने सचाइड इफेक्टहरू

केही बच्ाहरूले सामान्यि्याः काखी वा राँटीमा सुधन्एको र क्लम्फ िोडहरू (क्लम्फडेिोपाथी भनिनछ) मा छँु्ा दुखाइ 
अिुभव गि्ष सकछि् । 

केही व्यक्तिहरूमा सुई लगाएको िाउँ (जसलाई प्रा्यः “COVID पाखुरा” भनिनछ) मा रािो हुिे, क््चलाउिे, सुधन्िे 
वा दुखिे खालको डाबर आउि सकछ । ्यी डाबरहरू पनहलो डोज लगाएको द्िको केही द्िभभत्र वा एक हपिाभन्ा 
बढी सम्यपक्छ ्ेखखि सकछ । ्यद् िपाईंको बच्ालाई पनहलो डोज लगाएपक्छ "COVID पाखुरा” भएको छ भिे 
पनि उिले 2 डोज लगाउिु पिने हुनछ । ्यसिो अवस्ामा आ्फिो बच्ाको डाकटरलाई भिेर बच्ामा ्ेखखएको क््चलाउिे 
समस्या निको पाि्ष एनटीनहसटामाइि प्र्योग गिु्षहोस् वा दुखाइका लानग एक्सटाधमिोफेि वा िि-सटेरोइडल र जलि कम 
गिने औरधि (NSAID) प्र्योग गिु्षहोस् ।

सचाइड इफेक्टहरू ह्टचाउनकचा लचागग उप्योगवी सुझचा्हरू

िपाईंले खोप लगाएपक्छ कुिै पनि दुखाइ कम गिने औरधि क्लिुअधर जनि सक्ो लामो सम्यसमम पख्षिु िै उत्म हुनछ । कुिै पनि साइड इफेकटबाट भएको दुखाइ वा 
असजजलोपिा हटाउिको लानग मद्दि गि्ष, आ्फिो बच्ालाई आइबुप्रोफेि, एक्सटाधमिोफेि (प्रा्यः टाइलेिोल भनिनछ), वा िाप्रोक्सि जसिा प्रेलस्रपसि नबिा क्लि सनकिे 
औरधि द्िे बारेमा डाकटरसँग कुरा गिु्षहोस् । 

िपाईंका क््चनक्तसकले कुिै औरधि िक्लि भिेको अवस्ामा बाहेक िपाईंले खोप लगाइसकेपक्छ ्ैनिक रूपमा सेवि गिने कुिै पनि ्ीर्षकालीि औरधि सेवि गररराखिु 
महत्वपूर्ष हुनछ । 

खोप लगचाएको ठचाउमँचा दुखचाइ ि असहजतचा कम गन्छकचा लचागगः
 •  उति स्ािमा सफा, िणडा, भभजेको कपडा राखिुहोस् । 
 •  आ्फिो पाखुराको प्र्योग वा व्या्याम गिु्षहोस् । 

ज्िोबचा्ट हुने असजजलोपन कम गन्छ:
 •  प्रशसि पािी नपउिुहोस् । 
 •   गमनी िहुिे गरी हलका लुगा लगाउिुहोस् । 

कुन बेलचा धिगकतसकलचाई कल गनने

िेरैजसो अवस्ामा, िपाईंको बच्ाले सामान्य साइड इफेकट मात्रै अिुभव गिनेछ । निमि अवस्ामा क््चनक्तसक वा 
सवास््यसेवा प्र्ा्यकलाई फोि गिु्षहोस्:
 •  िपाईंको बच्ालाई सुई लगाएको िाउँमा ्ेखखएको रािोपिा वा दुखाइ 24 रनटा (1 द्ि) पक्छ झि् बढ्ि थालेमा । 
 •  िपाईं आ्फिो बच्ामा कुिै अिौिो लक्षर ्ेखखएर क््चननिि हुिुहुनछ वा िपाईंसँग एकै पटकमा एकभन्ा बढी खोप 

लगाउँ्ा हुिे नवभभन् साइड इफेकटका बारेमा प्रश्नहरू छि् भिे । 
 •  िपाईं आ्फिो बच्ामा ्ेखखएका साइड इफेकटले ग्ा्ष क््चननिि हुिुहुनछ वा केही द्िपक्छ पनि िी साइड इफेकटहरू 

हराएर गएिि् भिे । 
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खोप लगचाएपधछ गम्वीि सचाइड इफेक्टहरू गबिलै मचात्र देखखनछन4्

गम्वीि, एलजजीजन्य प्रगतगरि्यचाहरू गबिलै मचात्र देखखनछन् ।
्यद् कसैलाई एपेनिनरिि वा एनपपेि© ले उप्चार गिु्षपर् ्यो वा अस्पिालमा जािुपर् ्यो भिे एलजनीजन्य 
प्रनिन्र्याहरूलाई गम्ीर मानिनछ । ्यसिा प्रकारका प्रनिन्र्याहरूलाई एिानफलेककसस भनिनछ र ्यो जनहले 
पनि खोप लगाएको 30 धमिेटभभत्र हुनछ । मानछेहरूलाई सास फेि्ष गाह्ो हुिे, अिुहार र राँटी सुधन्िे, 
मुटुको िड्कि क्छटो िड्नकिे, शरीरभरर िराम्ो डाबर आउिे वा ररङ्गटा लागिे र कमजोरी हुिे हुि सकछ । 
्त्यसैले, डाकटरले िपाईंलाई अवलोकि गि्ष सकूि् र सबै कुरा दिक छ भिेर सुनिभचिि गि्ष सकूि् भिेर खोप 
लगाएपक्छ 15 ्ेखख 30 धमिेटसमम खोप लगाएकै िाउँमा बसिु महत्वपूर्ष हुनछ । एिानफलेककससको उप्चार 
गि्ष औरधिहरू उपलब्ध छि् । खोपको पनहलो डोजपछानड एिानफलेककटक प्रनिन्र्या हुिे जोसुकैले पनि 
्ोस्ो डोज लगाउिहुुँदैन ।

15-30
�मनेटसम्म खोप लगाएकै 

�ानमा बस्नहुोस्

गम्वीि नहुने, ततकचाल एलजजीजन्य प्रगतगरि्यचाहरू पगन कमै हुनछन् ।
आप्तकालीि स्याहार वा अस्पिाल भिा्ष गिु्ष िपिने एलजनीजन्य प्रनिन्र्यालाई गम्ीर िहुिे, 
ि्तकाल एलजनीजन्य प्रनिन्र्या भनिनछ । ्यसिा प्रकारका प्रनिन्र्याहरू खोप लगाएपक्छ 
4 रणटाभभत्र ्ेखखनछि् । मानिसहरूमा डाबर आउिे, सुधन्िे, वा घ्यारघ्यार हुि सकछ 
। COVID-19 नवरुद्धको खोपको डोज लगाएपक्छ िपाईंको बच्ामा गम्ीर, ि्तकाल 
एलजनीजन्य प्रनिन्र्या ्ेखखएका खणडमा िी प्रनिन्र्याका कारर आप्तकालीि स्याहार प्रापि 
गि्ष वा अस्पिालमा भिा्ष गि्ष िपरे पनि उिले ्ोस्ो डोज लगचाउनु हुँदैन ।

दीर्छकचालवीन सचाइड इफेक्ट देखखने सम्चा्नचा एकदमै कम हुनछ ।
िपाईंले सबै खोपहरूको इनिहास हेिु्षभ्यो भिे खोपबाट हुिे िेरैजसो 
्ीर्षकालीि साइड इफेकटहरू खोपको ककलनिकल परीक्षर समापि 
भएपक्छको 30 ्ेखख 45 द्िको बी्चमा ्ेखखनछि् । ्त्यसैले FDA ले कुिै 
खोपको ककलनिकल परीक्षर पूरा भएको कमिीमा 60 द्ि पूरा भएपक्छ मात्र 
आप्तकालीि प्र्योगका लानग अिुमनि (EUA) द्नछ ।

60
�दनको पखर्न े

समय

4  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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FDA ि CDC ले कुनै दुल्छभ गकधसमको सचाइड इफेक्ट 
देखखनछ गक भनेि अनुगमन गन्छ जचािवी िचाखने छन् ।

अनिररति प्रशासनिक का्य्षमा कटौिी गरेर ्यी खोप ्यनि क्छटो नवकास गररएको हो । खोप नवकास गिने ्रममा 
कुिै पनि महत्वपूर्ष ्चरर वा सुरक्षासमबन्ी साविािी िजरअन्ाज गररएको क्थएि । वैज्ानिकहरूले एक 
्शकभन्ा बढी सम्य्ेखख खोपहरू नवकास गि्ष प्र्योग गररएको प्रनवधिमा काम गरररहेका छि् । नवश्वभरमा 
्ेखखएका COVID-19 को लाखौँ सङ््रमरले ग्ा्ष वैज्ानिकहरूले ्यो भाइरसको क्छटै अध्य्यि गरेर सुरभक्षि एवम् 
प्रभावकारी खोप नवकास गि्ष सके । सं्युति राज्य अमेररकाका लाखौँ मानछेहरूले इनिहासकै सबैभन्ा कडा सुरक्षा 
अिुगमिअनिग्षि रहेर COVID-19 नवरुद्धका खोपहरू लगाएका छि् । FDA, CDC र खोपको अभ्याससमबन्ी 
सललाहकार सधमनिले (ACIP)5 उपलब्ध सबै िथ्याङ्कको ध्यािपूव्षक समीक्षा गरेको छ र COVID-19 लाई 
रोकथाम गि्ष खोपहरू सुरभक्षि र प्रभावकारी छि् भन्े कुरामा नवश्वसि रहेको छ । तपचाईंले खोप लगचाउदँचा गम्वीि 
सचाइड इफेक्ट हुने सम्चा्नचा जगत हुनछ तपचाईंलचाई तपचाईंको ज्यचान धलन सकने गिवी COVID-19 को गम्वीि 
सङ्रिमण हुने सम्चा्नचा त्योभनदचा िेिै नै बढी हुनछ ।

्यो प्ररालीले कनि राम्ोसँग काम गछ्ष भन्े उ्ाहरर Johnson & Johnson ले नवकास गरेको COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाएपक्छ एक्मै दुल्षभ प्रकारको 
रगि जमिे समस्या (थ्ोमबोसाइटोपेनि्या क्सन्डोम वा TTS भएको थ्ोमबोक्सस) िुरुनिै पत्ा लागिुलाई क्लि सनकनछ । रगि जमिे ्यो समस्याको अन्य प्रकारका रगि 
जमिे समस्याभन्ा फरक िररकाले उप्चार गररिु पछ्ष । VAERS प्ररालीले ्यो दुल्षभ साइड इफेकट पत्ा लगाउि सफल भ्यो र CDC ले डाकटरहरूलाई रगि 
जमिे ्यो समस्याको उप्चार गिने उ्तकृष्ट िररका बिाउि सक्यो । अब कसैलाई ्यो दुल्षभ साइड इफेकट भइहाल्यो भिे पनि डाकटरहरूले प्रभावकारी रूपमा ्यसको 
उप्चार गि्ष सकछि् । Johnson & Johnson ले नवकास गरेको खोप Pfizer र Moderna ले नवकास गरेका mRNA खोपहरूभन्ा फरक प्रकारको खोप हो 
भन्े कुरा बुझिु जरुरी छ । Pfizer र Moderna खोपका 200 धमक्ल्यिभन्ा बढी डोजमा रगि जमिे कुिै समस्या ्ेखखएको छैन । Pfizer खोप बच्ाहरूलाई 
लगाउिका लानग आधिकाररक रूपमा सवीकृि गररएको एक मात्र COVID-19 नवरुद्धको खोप हो । 
 
खोप सुरक्षा प्ररालीले मा्योकारडँदटस (मुटुको मांसपेशी सुधन्िे र पोलिे) वा पेररकारडँदटस (मुटु वररपररको जझलली पोलिे) का समबन्मा केही ररपोट्षहरू प्रापि गरेको 
छ ।7 ्यी सवास््य समस्याहरू असामान्य होइिि् । मा्योकारडँदटस र पेररकारडँदटस सामान्यि्या ्फलू, लाइम रोग वा COVID-19 जसिा भाइरसको सङ््रमर पक्छ 
्ेखखनछ र ्यसको उप्चार गि्ष सनकनछ । अमेररकामा प्र्त्येक वर्ष 100,000 जिामध्ये लगभग 10 ्ेखख 20 जिामा मा्योकारडँदटस रोग भेदटनछ । मा्योकारडँदटसको 
्यी दुल्षभ नबमारीहरू खोपसँग जोनडएका छि् नक छैिि् भन्े कुरा पनि अझै थाहा छैि । अमेररकि हाट्ष एसोक्सएशिले हालसालै एउटा वतिव्य जारी गरेर8 ररपोट्ष 
गररएका केसहरू दुल्षभ भएकाले र उति साइड इफेकट हलका खालको मात्र भएकाले अझै पनि ्यो साइड इफेकटबाट हुिे जोखखमको िुलिामा COVID-19 
नवरुद्धका खोप लगाउिुको फाइ्ा िै बढी छ भिेर आमाबुबालाई सललाह द्एको छ । 

सं्युति राज्य अमेररकासँग िेरै मानछेहरूलाई खोप लगाउँ्ा मात्र ्ेखखिे दुल्षभ खालका साइड इफेकटहरूको अिुगमि 
गि्षका निलमि संसारकै6 सबैभन्ा राम्ो प्रराली रहेको छ । कसैले खोप लगाएपक्छ आफू नबरामी भएको कुरा बिाएका 
खणडमा उति नबमारी खोपका कारर भए पनि वा अन्य काररले िै भए पनि CDC ले ्त्यसबारे सव्षसािाररलाई जािकारी 
गराउँछ । खोप लगाएपक्छ डाकटरहरूले मात्र िभइकि जोसुकै व्यक्तिले नबमारी वा साइड इफेकटको बारेमा बिाउि सकछि् 
। ्यो जािकारी खोप लगाएपक्छ ्ेखखिे प्रनिकूल असरबारे ररपोट्ष गिने प्रराली (VAERS) माफ्ष ि ररपोट्ष गि्ष सनकनछ । कुिै 
सवास््य समस्या ्ेखख्यो भिी VAERS लाई ररपोट्ष गररएको खणडमा उति समस्या खोपकै कारर ्ेखखएको हो भन्े अथ्ष 
लगाउिु हुँ्ैि । ्यसले ि वैज्ानिक, खोप सुरक्षा नवशेरज्हरू र डाकटरहरूलाई कुिै पनि सम्ानवि समस्याका बारेमा थप 
ध्याि द्एर हेिु्ष पछ्ष भिेर ्चेिाविी मात्र द्नछ । 

5  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w

6  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

7  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html 

8  https://newsroom.heart.org/news/covid-19-vaccine-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-rare-heart-complications

ACIP

VAERS
खोप लगाएप�छ दे�खन े��तकूल 

असरबार े�रपोटर् गन� �णाली
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के COVID-19 ग्रुद्धको खोपले कसैको मृत्यु भएको छ ?
सि् 2020 को नडसेमबर 14 ्ेखख 2021 को मे 10 समम सं्युति राज्य अमेररकामा लगाइएको COVID-19 नवरुद्धको 25.9 करोड डोजमध्ये खोपकै प्र्त्यक्ष 
काररले ग्ा्ष कसैको पनि मृ्त्यु भएको छैि ।9

िर Johnson & Johnson को COVID-19 नवरुद्धको खोपले भिे निकै कम मानछेहरूमा रगि जमिे र पलेटलेटको 
सङ्ख्या कम हुिे दुल्षभ र गम्ीर प्रनिकूल असरहरू पाइएको छ । ्त्यनिबेला िेरै डाकटरहरूलाई रगि जमिे ्यी दुल्षभ 
समस्याहरूको रगि जमिे अन्य समस्याभन्ा फरक िररकाले उप्चार गि्ष जरुरी छ भन्े कुरा थाहा क्थएि । ्यो खोपका 
कारर हुिे रगि जमिे समस्याको उप्चार ग्ा्ष रगि जमिे अन्य समस्याको उप्चारमा प्र्योग गररिे औरधि प्र्योग गररएको 
खणडमा निकै गम्ीर साइड इफेकटहरू ्ेखखि सकछ । दुभा्षग्यवश, सही औरधि प्र्योग िगररएकाले केही मानछेहरूको 
मृ्त्यु भ्यो । mRNA खोपहरू (Pfizer वा Moderna) का हकमा भिे रगि जमिेसमबन्ी कुिै पनि समस्या ्ेखखएको 
छैि । 

mRNA खोप (Pfizer र Moderna) लगाएपक्छ ्ेखखिे कुिै पनि साइड इफेकट (्चाहे ्त्यो दुल्षभ साइड इफेकट िै नकि 
िहोस्) का कारर मानछेको मृ्त्यु भएको छैि । 18 वर्षभन्ा कम उमेरका बच्ाहरूलाई लगाउिका लानग Pfizer मात्र 
आधिकाररक रूपमा सवीकृनि पाएको खोप हो । Johnson & Johnson खोपले 18 वर्षभन्ा मुनिका बच्ाहरूलाई 
लगाउिका लानग आधिकाररक रूपमा सवीकृनि पाएको छैि ।

Pfizer ले ग्कचास गिेको COVID-19 ग्रुद्धको खोप कसले लगचाउनुहुँदैन ?
Pfizer/BioNTech ले नवकास गरेका COVID-19 नवरुद्धको खोप 12 वर्ष र सोभन्ा बढी उमेरका व्यक्तिलाई लगाउिका लानग आधिकाररक रूपमा सवीकृि 
गररएको छ । िपाईंको बच्ाले निमि अवस्ामा ्यो खोप लगाउिु हुँदैन:
 • खोपको पनहलो डोज लगाएपक्छ गम्ीर एलजनीजन्य प्रनिन्र्या ्ेखखएको क्थ्यो भिे ।
 • खोपमा समावेश गररएको कुिै पनि सामग्रीसँग गम्ीर एलजनीजन्य प्रनिन्र्या ्ेखखएको क्थ्यो भिे । 
 •  िपाईंको बच्ाले COVID-19 नवरुद्धको खोपको पनहलो डोज लगाएपक्छ उिमा ि्तकाल एलजनीजन्य प्रनिन्र्या ्ेखखएको छ भिे वा उिलाई अकको 

प्रकारको खोप वा कुिै अकको रोगका लानग सुइबाट द्इिे थेरापीका ्रममा एलजनीजन्य प्रनिन्र्या ्ेखखएको क्थ्यो भिे उति एजलनी गम्ीर प्रकृनिको िभएका 
खणडमा पनि उिलाई COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाउिुअधर डाकटरसँग कुरा गिु्षहोस् ।

 
िपाईंको बच्ालाई नवगिमा खािेकुरा, जिावर, भेिम, वािावरर वा ल्याटेकसका कारर हुिे एलजनी जसिा गम्ीर खालका एलजनीजन्य प्रनिन्र्या भएको 
क्थ्यो भिे पनि उिले खोप लगाउि सकछि् िर िी एलजनी खोप वा सुईबाट द्इिे औरधिसँग समबलन्ि हुिु हुँ्ैि । िपाईंको बच्ालाई नवगिमा मुखबाट खािे 
औरधिहरूबाट एलजनी भएको क्थ्यो वा उिको पररवारमा कसैलाई गम्ीर एलजनी प्रनिन्र्या भएको इनिहास छ भिे पनि उिले खोप लगाउि सकछि् ।10 

के मेिो बच्चाले COVID-19 ग्रुद्धको खोप ि अन्य 
खोप एकै सम्यमचा लगचाउन सकछन् ?
िपाईंले COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाउिे बेला आफू र आ्फिो बच्ाले अन्य सबै खोपहरू लगाइसकेको 
कुरा सुनिभचिि गिु्ष राम्ो हुनछ । अब COVID-19 ग्रुद्धको खोप ि अन्य खोपहरू एकै ददनमचा लगचाउन 
सगकनछ ि तपचाईंले पधछललचा 14 ददनमचा कुनै अकको प्रकचािको खोप लगचाउनुभएको धि्यो भने पगन 
तपचाईंले COVID-19 ग्रुद्धको खोप लगचाउनकचा लचागग परखखििचाखनु पददैन ।11 आ्फिो बच्ाले खोप 
लगाएपक्छ कुि कुि कुरामा ध्याि द्िे भन्े कुरा थाहा पाउिका लानग डाकटरलाई प्र्त्येक खोपको सम्ानवि 
साइड इफेकटका बारेमा सोधिुहोस् । िपाईंको बच्ाले एकै सम्यमा दुवै खोपहरूको साइड इफेकट झेलिु पिने 
हुि सकछ । 

9    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
10  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
11  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
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िपाईंलाई आ्फिो बच्ाले खोप लगाएपक्छ उसलाई साइड इफेकट ्ेखखएको छ भन्े लागेमा िपाईं उति साइड 
इफेकटका बारेमा CDC को खोप लगाएपक्छ ्ेखखिे प्रनिकूल असरबारे ररपोट्ष गिने प्रराली (VAERS) मा 
ररपोट्ष गि्ष सकिुहुनछ । िपाईं उति साइड इफेकटबारे ररपोट्ष गररद्ि भिी आ्फिो डाकटरलाई पनि अिुरोि गि्ष 
सकिुहुनछ । VAERS ले वैज्ानिक र क््चनक्तसा नवशेरज्हरूलाई सवास््य समस्याहरूको असामान्य वा अप्र्त्याक्शि 
अवस्ाहरू (जसलाई "प्रनिकूल असर" पनि भनिनछ) ्चाँडै पत्ा लगाउि मद्दि गछ्ष । ्यी समस्याहरूले खोपमा 
हुि सकिे सुरक्षा समस्या इनङ्गि गि्ष सकछि् । 

V-Safe एक अिलाइि टुल हो । िपाईं ्यसका सहा्यिाले COVID-19 नवरुद्धको खोप लगाएपक्छ कुिै साइड इफेकटहरू ्ेखख्यो भिे CDC लाई बिाउि 
सकिुहुनछ । ्यद् िपाईंले ्ोस्ो डोज लगाउिुपिने भएमा िपाईंले ररमाइन्डरहरू पनि प्रापि गि्ष सकिुहुिेछ । www.cdc.gov/vsafe मा गई v-safe को 
बारेमा थप जािकारी प्रापि गिु्षहोस् ।

V-safe मचा सचाइन अप गनु्छहोस् 

मेिो बच्चाले COVID-19 ग्रुद्धको खोप लगचाएपधछ 
उसलचाई कुनै सचाइड इफेक्ट देखखएको खणडमचा के मैले 
त्यसबचािे रिपो्ट्छ गनु्छ पछ्छ ? 


