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खोप लगाएपछि मलाई कस्ा-कस्ा साइड इफेक्ट हुन सकिन् ?3

COVI D-19 विरुद्धका खोपहरू सुरक्षित र प्रभािकारी छन् । तर सबै औषधिहरूले जसतै, केही व्यक्तिहरूलाई साइड इफेक्ट पवन हुन सकछ । त्यसैले ती खोप के हुन् 
र के कुराको विचार गनुनु पछनु भन्े कुरा थाहा पाइराखनु जरुरी छ ।

सामान्य साइड इफेक्टहरू
तपाईंमा केही दिनसमम हलकािेखख मध्यम साइड इफेक्टहरू िेखखन सकछन् । ्यी साइड इफेक्ट िेखखनु भनेको शरीरले सुरषिा वनमानुण गरररहेको छ र प्रवतरषिा प्रणालीले 
गनुनुपनने का्यनु गरररहेको छ भन्े कुराको सामान्य सङ्केत हो । ्यी साइड इफेक्टहरू सामान्यत्या 12 िेखख 48 घण्टामा आफैँ  हराउँछन् । केही व्यक्तिमा कुनै साइड 
इफेक्ट हुँिैन िा उनीहरूले िोस्ो डोज लगाएपक्छ पवहलो डोजपक्छ िेखखएभनिा फरक साइड इफेक्ट िेखखन सकछ । आम साइड इफेक्ट िेखखँिैमा COVI D-19 
विरुद्धको mRNA खोपको िोस्ो डोज लगाउनबा्ट डराउनु पिदैन । तपाईं दुिै डोज लगाएपक्छ मात्र पूणनु रूपमा सुरक्षित हुनुहुनछ ।

्यदि मलाई पहहले नै COVID-19 लाहगसकेको  
ि भने पहन मैले खोप लगाउनु पि्छ ?  

हो, तपाईलाई पवहले नै COVI D-19 को सङ््रमंण भएको छ भने पवन तपाईंले खोप लगाउनु पछनु । खोप लगाउनाले 
रोग लागनबा्ट अवतररति सुरषिा प्रापत हुनछ र फेरर सङ््रमण हुन सकने सम्ािना कम हुनछ । अध्य्यनले खोप 
लगाउनाले भाइरसको विक्भन् भेरर्यन्टबा्ट तपाईंलाई बचाउँछ भनेर िेखाइरहेको छ । ्यसको अथनु खोपले प्राकृवतक 
प्रवतरषिाको तुलनामा लामो सम्यसमम प्रवतरषिा प्रिान गछनु िा रोग लागने प्रवतरोिातमक षिमता प्रिान गछनु भन्े पवन हुन 
सकछ । खोप लगाउनु भाइरसबा्ट सङ््रधमत हुनु र COVI D-19 रोगबा्ट वबरामी हुनुभनिा रोग प्रवतरोिातमक षिमता 
विकास गनने िेरै सुरक्षित र प्रभािकारी तररका हो ।

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

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

FDA ले 12 िा सोभनिा बढी उमेरका मावनसहरूलाई Pfizer/BioNTech ले विकास गरेका COVI D-19 
विरुद्धको खोप लगाउन अनुमवत दिएको छ । महामारीको अनत्य गननुको लावग ्यो एक रोमाञचक र महत्िपूणनु 
किम हो । Pfizer खोप बच्ाहरूलाई लगाउनका लाहग आछिकारिक रूपमा स्वीकृ् गरिएको एक मात्र 
COVID-19 ह्रुद्धको खोप हो । Moderna र Johnson &  Johnson/Janssen ले विकास गरेका खोप 
18 िषनु िा सोभनिा बढी उमेरका मावनसहरूमा लगाउन अनुमवत दिइएको छ । 

COVI D-19 विरुद्धका खोपहरू वबमारी, अस्पताल भनानु र मृत्य1ु रोकनका लावग मात्र अवत प्रभािकारी नभएर ्यी 
खोपले हामीलाई सामान्य गवतविधिहरूमा फकनु न मद्दत पवन गछनुन् । हालैमा गररएका अध्य्यनहरूले ्यी खोपहरूले 
अवहलेसमम पवहचान भएका भाइरसका2 न्याँ सिरूपहरूको विरुद्ध काम गननु सकछन् भनेर िेखाएका छन् । खोप 
लगाउने विकलप रोजने मानछेहरूले भाइरसबा्ट आफूलाई मात्र नभएर हाम्ो समुिा्यमा जोखखममा रहेका िा हाल 
खोप लगाउन नपाएका मानछेहरूलाई पवन जोगाउन मद्दत गछनुन् । 

COVID-19 विरुद्धको खोपको 
बारेमा उत्तरहरू पाउनुहोस्

Nepali
07/2021

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05-12/04-COVID-Oliver-508.pdf
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अछलक कम िेखखने साइड इफेक्टहरू

केही बच्ाहरूले सामान्यत्याः काखी िा घाँ्टीमा सुधन्एको र क्लम्फ नोडहरू (क्लम्फडेनोपाथी भवननछ) मा छँुिा दुखाइ 
अनुभि गननु सकछन् । 

केही व्यक्तिहरूमा सुई लगाएको ठाउँ (जसलाई प्रा्यः “COVI D पाखुरा” भवननछ) मा रातो हुने, क्चलाउने, सुधन्ने 
िा दुखने खालको डाबर आउन सकछ । ्यी डाबरहरू पवहलो डोज लगाएको दिनको केही दिनक्भत्र िा एक हपताभनिा 
बढी सम्यपक्छ िेखखन सकछ । ्यदि तपाईंको बच्ालाई पवहलो डोज लगाएपक्छ "COVI D पाखुरा” भएको छ भने 
पवन उनले 2 डोज लगाउनु पनने हुनछ । ्यसतो अिस्ामा आफनो बच्ाको डाक्टरलाई भनेर बच्ामा िेखखएको क्चलाउने 
समस्या वनको पाननु एन्टीवहस्टामाइन प्र्योग गनुनुहोस् िा दुखाइका लावग एक्स्टाधमनोफेन िा नन-स्ेटरोइडल र जलन कम 
गनने औषधि (NS AI D) प्र्योग गनुनुहोस् ।

साइड इफेक्टहरू ह्टाउनका लाहग उप्योगवी सुझा्हरू

तपाईंले खोप लगाएपक्छ कुनै पवन दुखाइ कम गनने औषधि क्लनुअधघ जवत सकिो लामो सम्यसमम पखनुनु नै उत्तम हुनछ । कुनै पवन साइड इफेक्टबा्ट भएको 
दुखाइ िा असजजलोपना कम गननुका लावग मद्दत धमलोस् भनेर आइबुप्रोफेन, एक्स्टाधमनोफेन (प्रा्यः ्टाइलेनोल भवननछ) िा नाप्रोक्सन जसता प्रेस्स्रपसनविना 
क्लन सवकने औषधि सेिन गनने बारेमा डाक्टरसँग कुरा गनुनुहोस् । 

तपाईंका क्चवकतसकले कुनै औषधि नक्लन भनेको अिस्ामा बाहेक तपाईंले खोप लगाइसकेपक्छ िैवनक रूपमा सेिन गनने कुनै पवन िीघनुकालीन औषधि सेिन 
गररराखनु महत्िपूणनु हुनछ । 

खोप लगाएको ठाउमँा दुखाइ ि असहज्ा कम गन्छका लाहगः
 •  उति स्ानमा सफा, ठणडा, क्भजेको कपडा राखनुहोस् । 
 •  आफनो पाखुराको प्र्योग िा व्या्याम गनुनुहोस् । 

ज्िोबा्ट हुने असजजलोपन कम गन्छ:
 •  प्रशसत पानी वपउनुहोस् । 
 •   गममी नहुने गरी हलका लुगा लगाउनुहोस् । 

सुई लगाएको पाखुिामा हनमन 
साइड इफेक्टहरू िेखखन सकिन्:
• दुखने
• रातो हुने
• सुवनने

शिवीिका बाँकी भागमा हनमन साइड 
इफेक्टहरू िेखखन सकिन्:
• काम छु््टने 
• पखाला लागने
• जिरो िा पक्सना आइरहे जसतो हुने
• ्टाउको दुखने
• मांसपेशी दुखने
• ररङ्ग्टा लागने िा पे्टमा समस्या आउन
थकाइ लागने
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कुन बेला छिहकतसकलाई कल गनने

िेरैजसो अिस्ाहरूमा, तपाईले सामान्य साइड इफेक्ट मात्रै अनुभि गनुनुहुने छ । वनमन अिस्ामा क्चवकतसक िा सिास््यसेिा प्रिा्यकलाई फोन गनुनुहोस्:
 •  तपाईंले सुई लगाउनुभएको ठाउँमा िेखखएको रातोपना िा दुखाइ 24 घन्टा (1 दिन) पक्छ झन् बढ्न थालेमा । 
 •  तपाईं आफूमा िेखखएको कुनै अनौठो लषिणका कारण क्चननतत हुनुहुनछ िा तपाईंसँग एकै प्टकमा एकभनिा बढी खोप लगाउँिा हुने विक्भन् साइड इफेक्टका 

बारेमा प्रश्नहरू छन् भने । 
 •  तपाईंमा िेखखएका साइड इफेक्टले गिानु क्चनता भएको छ िा केही दिनपक्छ पवन ती साइड इफेक्टहरू हराएर गएनन् भने । 

COVI D-19 विरुद्धको खोप लगाएपक्छ 3 हपतासमम तपाईंलाई वनमन लषिणहरूमध्ये कुनै लषिण 
िेखखएको छ भने तुरुनतै डाक्टरलाई सम्पकनु  गनुनुहोस्: 

• मु्ुटको िड्कन असामान्य हुनु
• दृधटि िधमलो हुनु 
• छाती दुखने 
• दिगभ्रधमत हुनु िा बोलनमा कदठनाइ हुनु 
• बेहोस हुने
• खुट्ा सुवनने 
• न्याँ िा सजजलै चो्ट लागने 
• पे्ेटक्च्या (छालामा स-साना राता िबबा)
• पे्ट साह्ै दुखखरहने
• ्टाउको साह्ै दुखखरहने 
• क्सजर हुने
• सास बढ्ने 
• कमजोरी िा सेनसरी पररितनुन

खोप लगाएपछि गम्वीि साइड इफेक्टहरू हबिलै मात्र िेखखनिन4्

्यदि कसैलाई एपेवनवरिन िा एवपपेन© ले उपचार गनुनुपर् ्यो िा अस्पतालमा जानुपर् ्यो भने एलजमीजन्य प्रवतव्र्याहरूलाई गम्ीर मावननछ । ्यसता प्रकारका 
प्रवतव्र्याहरूलाई एनावफलेककसस भवननछ र ्यो जवहले पवन खोप लगाएको 30 धमने्टक्भत्र हुनछ । मानछेहरूलाई सास फेननु गाह्ो हुने, अनुहार र घाँ्टी सुधन्ने, 
मु्ुटको िड्कन क्छ्टो िड्वकने, शरीरभरर नराम्ो डाबर आउने िा ररङ्ग्टा लागने र कमजोरी हुने हुन सकछ । त्यसैले, डाक्टरले तपाईंलाई अिलोकन गननु सकून् र 
सबै कुरा दठक छ भनेर सुवनक्चित गननु सकून् भनेर खोप लगाएपक्छ 15 िेखख 30 धमने्टसमम खोप लगाएकै ठाउँमा बसनु महत्िपूणनु हुनछ । एनावफलेककससको 
उपचार गननु औषधिहरू उपलब्ध छन् । खोपको पवहलो डोजपछावड एनावफलेकक्टक प्रवतव्र्या हुने जोसुकैले पवन िोस्ो डोज लगाउनहुुँिैन ।

गम्वीि नहुने, ्तकाल एलजजीजन्य प्रह्हरि्याहरू पहन कमै हुनिन् ।
आपतकालीन स्याहार िा अस्पताल भनानु गनुनु नपनने एलजमीजन्य प्रवतव्र्यालाई गम्ीर नहुने, ततकाल एलजमीजन्य 
प्रवतव्र्या भवननछ । ्यसता प्रकारका प्रवतव्र्याहरू खोप लगाएपक्छ 4 घण्टाक्भत्र िेखखनछन् । मावनसहरूमा डाबर 
आउने, सुधन्ने, िा घ्यारघ्यार हुन सकछ । COVI D-19 विरुद्धको खोपको डोज लगाएपक्छ तपाईंको बच्ामा 
गम्ीर, ततकाल एलजमीजन्य प्रवतव्र्या िेखखएका खणडमा ती प्रवतव्र्याका कारण आपतकालीन स्याहार प्रापत गननु िा 
अस्पतालमा भनानु गननु नपरे पवन उनले िोस्ो डोज लगाउनु हुँिैन ।

4
घण्टा

4  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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िीर्छकालवीन साइड इफेक्ट िेखखने सम्ा्ना एकिमै कम हुनि ।
तपाईंले सबै खोपहरूको इवतहास हेनुनुभ्यो भने खोपबा्ट हुने िेरैजसो िीघनुकालीन साइड इफेक्टहरू खोपको 
ककलवनकल परीषिण समापत भएपक्छको 30 िेखख 45 दिनको बीचमा िेखखनछन् । त्यसैले FDA ले कुनै 
खोपको ककलवनकल परीषिण पूरा भएको कमतीमा 60 दिन पूरा भएपक्छ मात्र आपतकालीन प्र्योगका लावग 
अनुमवत (EUA) दिनछ ।

FDA ि CDC ले कुनै दुल्छभ हकछसमको साइड इफेक्ट िेखखनि हक भनेि अनुगमन गन्छ जािवी िाखने िन् ।
अवतररति प्रशासवनक का्यनुमा क्टौती गरेर ्यी खोप ्यवत क्छ्टो विकास गररएको हो । खोप विकास गनने ्रममा 
कुनै पवन महत्िपूणनु चरण िा सुरषिासमबन्ी साििानी नजरअनिाज गररएको क्थएन । िैज्ावनकहरूले एक 
िशकभनिा बढी सम्यिेखख खोपहरू विकास गननु प्र्योग गररएको प्रविधिमा काम गरररहेका छन् । विश्वभरमा 
िेखखएका COVI D-19 को लाखौँ सङ््रमणले गिानु िैज्ावनकहरूले ्यो भाइरसको क्छ्ैट अध्य्यन गरेर सुरक्षित 
एिम् प्रभािकारी खोप विकास गननु सके । सं्युति राज्य अमेररकाका लाखौँ मानछेहरूले इवतहासकै सबैभनिा 
कडा सुरषिा अनुगमनअनतगनुत रहेर COVI D-19 विरुद्धका खोपहरू लगाएका छन् । FDA, CDC र खोपको 
अभ्याससमबन्ी सललाहकार सधमवतले (ACI P)5 उपलब्ध सबै तथ्याङ्कको ध्यानपूिनुक समीषिा गरेको छ र 
COVI D-19 लाई रोकथाम गननु खोपहरू सुरक्षित र प्रभािकारी छन् भन्े कुरामा विश्वसत रहेको छ । ्पाईंले 
खोप लगाउिँा गम्वीि साइड इफेक्ट हुने सम्ा्ना जह् हुनि ्पाईंलाई ्पाईंको ज्यान छलन सकने 
गिवी COVID-19 को गम्वीि सङ्रिमण हुने सम्ा्ना त्योभनिा िेिै नै बढी हुनि । 

सं्युति राज्य अमेररकासँग िेरै मानछेहरूलाई खोप लगाउँिा मात्र िेखखने दुलनुभ खालका साइड इफेक्टहरूको अनुगमन गननुका वनस्मत संसारकै6 सबैभनिा राम्ो 
प्रणाली रहेको छ । कसैले खोप लगाएपक्छ आफू वबरामी भएको कुरा बताएका खणडमा उति वबमारी खोपका कारण भए पवन िा अन्य कारणले नै भए पवन 
CDC ले त्यसबारे सिनुसािारणलाई जानकारी गराउँछ । खोप लगाएपक्छ डाक्टरहरूले मात्र नभइकन जोसुकै व्यक्तिले वबमारी िा साइड इफेक्टको बारेमा बताउन 
सकछन् । ्यो जानकारी खोप लगाएपक्छ िेखखने प्रवतकूल असरबारे ररपो्टनु गनने प्रणाली (VAERS ) माफनु त ररपो्टनु गननु सवकनछ । कुनै सिास््य समस्या िेखख्यो 
भनी VAERS  लाई ररपो्टनु गररएको खणडमा उति समस्या खोपकै कारण िेखखएको हो भन्े अथनु लगाउनु हुँिैन । ्यसले त िैज्ावनक, खोप सुरषिा विशेषज्हरू र 
डाक्टरहरूलाई कुनै पवन सम्ावित समस्याका बारेमा थप ध्यान दिएर हेनुनु पछनु भनेर चेतािनी मात्र दिनछ । 
 
्यो प्रणालीले कवत राम्ोसँग काम गछनु भन्े उिाहरण Johnson &  Johnson ले विकास गरेको COVI D-19 विरुद्धको खोप लगाएपक्छ एकिमै दुलनुभ प्रकारको 
रगत जमने समस्या (थ्ोमबोसाइ्टोपेवन्या क्सन्डोम िा TTS  भएको थ्ोमबोक्सस) तुरुनतै पत्ता लागनुलाई क्लन सवकनछ । रगत जमने ्यो समस्याको अन्य प्रकारका 
रगत जमने समस्याभनिा फरक तररकाले उपचार गररनु पछनु । VAERS  प्रणालीले ्यो दुलनुभ साइड इफेक्ट पत्ता लगाउन सफल भ्यो र CDC ले डाक्टरहरूलाई 
रगत जमने ्यो समस्याको उपचार गनने उतकृटि तररका बताउन सक्यो । अब कसैलाई ्यो दुलनुभ साइड इफेक्ट भइहाल्यो भने पवन डाक्टरहरूले प्रभािकारी रूपमा 
्यसको उपचार गननु सकछन् । Johnson &  Johnson ले विकास गरेको खोप Pfizer र Moderna ले विकास गरेका mRNA खोपहरूभनिा फरक प्रकारको 
खोप हो भन्े कुरा बुझनु जरुरी छ । Pfizer र Moderna खोपका 200 धमक्ल्यनभनिा बढी डोजमा रगत जमने कुनै समस्या िेखखएको छैन । Pfizer खोप 
बच्ाहरूलाई लगाउनका लावग आधिकाररक रूपमा सिीकृत गररएको एक मात्र COVI D-19 विरुद्धको खोप हो । 
 
खोप सुरषिा प्रणालीले मा्योकारडँद्टस (मु्ुटको मांसपेशी सुधन्ने र पोलने) िा पेररकारडँद्टस (मु्ुट िररपररको जझलली पोलने) का समबन्मा केही ररपो्टनुहरू प्रापत 
गरेको छ ।7 ्यी सिास््य समस्याहरू असामान्य होइनन् । मा्योकारडँद्टस र पेररकारडँद्टस सामान्यत्या फलू, लाइम रोग िा COVI D-19 जसता भाइरसको 
सङ््रमण पक्छ िेखखनछ र ्यसको उपचार गननु सवकनछ । अमेररकामा प्रत्येक िषनु 100,000 जनामध्ये लगभग 10 िेखख 20 जनामा मा्योकारडँद्टस रोग भेद्टनछ । 
मा्योकारडँद्टसको ्यी दुलनुभ वबमारीहरू खोपसँग जोवडएका छन् वक छैनन् भन्े कुरा पवन अझै थाहा छैन । अमेररकन हा्टनु एसोक्सएशनले हालसालै एउ्टा ितिव्य 
जारी गरेर8 ररपो्टनु गररएका केसहरू दुलनुभ भएकाले र उति साइड इफेक्ट हलका खालको मात्र भएकाले अझै पवन ्यो साइड इफेक्टबा्ट हुने जोखखमको तुलनामा 
COVI D-19 विरुद्धका खोप लगाउनुको फाइिा नै बढी छ भनेर मानछेहरूलाई सललाह दिएको छ । 

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

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://newsroom.heart.org/news/covid-19-vaccine-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-rare-heart-complications
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जनमानसमा बच्ाहरूलाई COVI D-19 लागिैन िा भाइरसबा्ट गम्ीर वबमारी हुने जोखखम छैन भन्े गलत बुझाइ रहेको छ । ्यद्यवप, केही बच्ाहरू 
अस्पतालमा उपचार गनुनुपनने गरी नै वबरामी हुनछन् । COVI D-19 ले बच्ाहरूलाई िीघनुकालीन रूपमा कसरी प्रभाि पानने छ भनेर हामीलाई अझै िेरै 
कुरा थाहा छैन । 

खोप लगाउँिा हुन सकने कुनै पवन सम्ावित जोखखमको तुलनामा COVI D-19 िेरै नै खतरनाक छ । 
बच्ाहरूलाई सङ््रमण भएको सम्यमा कवहल्यै लषिणहरू निेखखए तापवन िा हलका लषिणहरू मात्रै िेखखए 
पवन ि्यसकहरूमा जसतै िरमा बच्ाहरू गम्ीर, सम्ावित िीघनुकालीन स्ा्यी साइड इफेक्टबा्ट ग्रसत हुनछन् । 
िेरै बच्ाहरूले थकान लागने, ्टाउको दुखने, पे्ट दुखने, मांसपेशी र जोनमी दुखने र समरणशक्ति र बुझने षिमतामा 
कदठनाइ भोवगरहनु पनने हुनछ । 

महामारी सुरु भएिेखख 0 िेखख 18 िषनुका ्यु्टाका 77,827 बच्ाहरूलाई COVI D-19 लागेको कुरा पत्ता लागेको 
छ, जसमा 683 लाई अस्पतालमा भनानु गनुनुपरेको क्थ्यो । ती उमेर समूहमा अस्पताल भनानु हुनु पननेमध्ये 74 जना 
बच्ाहरूमा मस्ल्टक्सस्टम इनफलामे्टरी क्सन्डोम (MI S -C) िेखखएको क्थ्यो । MI S -C ज्यान क्लन सकने गम्ीर 
अिस्ा हो ।

बच्ाहरूले हकन COVID-19 ह्रुद्धको खोप लगाउनु जरुिवी ि ? 

77,827
बालबािलका

यटुाका

के COVID-19 ह्रुद्धको खोपले कसैको मृत्यु भएको ि ?

सन् 2020 को वडसेमबर 14 िेखख 2021 को मे 10 समम सं्युति राज्य अमेररकामा लगाइएको 
COVI D-19 विरुद्धको 25.9 करोड डोजमध्ये खोपकै प्रत्यषि कारणले गिानु कसैको पवन मृत्यु 
भएको छैन ।9 
 
तर CDC ले Johnson &  Johnson को COVI D-19 विरुद्धको खोपले वनकै कम मानछेहरूमा 
रगत जमने र पले्टले्टको सङ्ख्या कम हुने दुलनुभ र गम्ीर प्रवतकूल असरहरू पत्ता लगाएको छ । 
त्यवतबेला िेरै डाक्टरहरूलाई रगत जमने ्यी दुलनुभ समस्याहरूको रगत जमने अन्य समस्याभनिा 
फरक तररकाले उपचार गननु जरुरी छ भन्े कुरा थाहा क्थएन । ्यो खोपका कारण हुने रगत 
जमने समस्याको उपचार गिानु रगत जमने अन्य समस्याको उपचारमा प्र्योग गररने औषधि प्र्योग 
गररएको खणडमा वनकै गम्ीर साइड इफेक्टहरू िेखखन सकछ । दुभानुग्यिश, सही औषधि प्र्योग 
नगररएकाले केही मानछेहरूको मृत्यु भ्यो । mRNA खोपहरू (Pfizer िा Moderna) का 
हकमा भने रगत जमनेसमबन्ी कुनै पवन समस्या िेखखएको छैन । 
 
mRNA खोप (Pfizer र Moderna) लगाएपक्छ िेखखने कुनै पवन साइड इफेक्ट (चाहे त्यो 
दुलनुभ साइड इफेक्ट नै वकन नहोस्) का कारण मानछेको मृत्यु भएको छैन । 18 िषनुभनिा कम 
उमेरका बच्ाहरूलाई लगाउनका लावग Pfizer मात्र आधिकाररक रूपमा सिीकृवत पाएको खोप 
हो । Johnson &  Johnson खोपले 18 िषनुभनिा मुवनका बच्ाहरूलाई लगाउनका लावग 
आधिकाररक रूपमा सिीकृवत पाएको छैन । 

9  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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Pfizer ले ह्कास गिेको COVID-19 
ह्रुद्धको खोप कसले लगाउनुहुँिैन ?

Pfizer/BioNTech ले विकास गरेका COVI D-19 विरुद्धको खोप 12 िषनु र सोभनिा बढी उमेरका 
व्यक्तिलाई लगाउनका लावग आधिकाररक रूपमा सिीकृत गररएको छ । ्यदि तपाईलाई वनमन समस्याहरू छन् 
भने तपाईंले ्यो खोप लगाउनु हुँिैन:
 • खोपको पवहलो डोज लगाएपक्छ गम्ीर एलजमीजन्य प्रवतव्र्या िेखखएको क्थ्यो भने ।
 • खोपमा समािेश गररएको कुनै पवन सामग्रीसँग गम्ीर एलजमीजन्य प्रवतव्र्या िेखखएको क्थ्यो भने । 

तपाईंले COVI D-19 विरुद्धको खोपको पवहलो डोज लगाएपक्छ तपाईंमा ततकाल एलजमीजन्य प्रवतव्र्या 
िेखखएको छ भने िा तपाईंलाई अकको प्रकारको खोप िा कुनै अकको रोगका लावग सुइबा्ट दिइने थेरापीका ्रममा 
एलजमीजन्य प्रवतव्र्या िेखखएको क्थ्यो भने उति एजलमी गम्ीर प्रकृवतको नभएका खणडमा पवन COVI D-19 
विरुद्धको खोप लगाउनुअधघ डाक्टरसँग कुरा गनुनुहोस् ।
 
तपाईंलाई विगतमा खानेकुरा, जनािर, भेनम, िातािरण िा ल्या्ेटकसका कारण हुने एलजमी जसता गम्ीर 
खालका एलजमीजन्य प्रवतव्र्या भएको क्थ्यो भने पवन तपाईं खोप लगाउन सकनुहुनछ तर ती एलजमी खोप िा 
सुईबा्ट दिइने औषधिसँग समबस्न्त हुनु हुँिैन । तपाईंलाई विगतमा मुखबा्ट खाने औषधिहरूबा्ट एलजमी 
भएको क्थ्यो िा तपाईंको पररिारमा कसैलाई गम्ीर एलजमी प्रवतव्र्या भएको इवतहास छ भने पवन तपाईं खोप 
लगाउन सकनुहुनछ ।10

के म COVID-19 ह्रुद्धको खोप ि अन्य 
खोप एकै सम्यमा लगाउन सकिु ?

तपाईंले COVI D-19 विरुद्धको खोप लगाउने बेला आफू र आफनो बच्ाले अन्य सबै 
खोपहरू लगाइसकेको कुरा सुवनक्चित गनुनु राम्ो हुनछ । अब COVID-19 ह्रुद्धको 
खोप ि अन्य खोपहरू एकै दिनमा लगाउन सहकनि ि ्पाईंले पछिलला 14 
दिनमा कुनै अकको प्रकािको खोप लगाउनुभएको छि्यो भने पहन ्पाईंले 
COVID-19 ह्रुद्धको खोप लगाउनका लाहग परखखििाखनु पिदैन ।11 तपाईंले खोप 
लगाएपक्छ कुन कुन कुरामा ध्यान दिने भन्े कुरा थाहा पाउनका लावग डाक्टरलाई 
प्रत्येक खोपको सम्ावित साइड इफेक्टका बारेमा सोधनुहोस् । तपाईंले एकै सम्यमा 
दुिै खोपहरूको साइड इफेक्ट झेलनु पनने हुन सकछ । 

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

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
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5  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration

6  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html

V-S afe एक अनलाइन ्ुटल हो । तपाईं ्यसका सहा्यताले COVI D-19 विरुद्धको खोप लगाएपक्छ कुनै साइड इफेक्टहरू िेखख्यो भने CDC लाई बताउन 
सकनुहुनछ । ्यदि तपाईंले िोस्ो डोज लगाउनुपनने भएमा तपाईंले ररमाइन्डरहरू पवन प्रापत गननु सकनुहुनेछ । www.cdc.gov/vsafe मा गई v-safe को बारेमा 
थप जानकारी प्रापत गनुनुहोस् ।

V-safe मा साइन अप गनु्छहोस्

मैले COVID-19 ह्रुद्धको खोप लगाएपछि कुनै 
साइड इफेक्ट िेखखएको खणडमा के मैले त्यसबािे 
रिपो्ट्छ गनु्छ पि्छ ? 

तपाईंलाई खोप लगाएपक्छ आफूमा साइड इफेक्ट िेखखएको छ भन्े लागेमा तपाईं उति साइड 
इफेक्टका बारेमा CDC को खोप लगाएपक्छ िेखखने प्रवतकूल असरबारे ररपो्टनु गनने प्रणाली 
(VAERS ) मा ररपो्टनु गननु सकनुहुनछ । तपाईं उति साइड इफेक्टबारे ररपो्टनु गररदिन भनी आफनो 
डाक्टरलाई पवन अनुरोि गननु सकनुहुनछ । VAERS  ले िैज्ावनक र क्चवकतसा विशेषज्हरूलाई 
सिास््य समस्याहरूको असामान्य िा अप्रत्याक्शत अिस्ाहरू (जसलाई "प्रवतकूल असर" पवन 
भवननछ) चाँडै पत्ता लगाउन मद्दत गछनु । ्यी समस्याहरूले खोपमा हुन सकने सुरषिा समस्या इवङ्गत 
गननु सकछन् । 

VAERS
खोप लगाएप�छ दे�खन े��तकूल 

असरबार े�रपोटर् गन� �णाली

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
www.cdc.gov/vsafe
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

