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चिकित्सा किज्ञहरूले िसास्तकिि जीिनिसा परिस्थिक्तहरूमसा खोप लगसाइ्िेपचि ्तपसाईंले अरूहरूलसाई अझै पकन भसाइि् ्सान्न ्कननुहुनि िसा 
्कननुहुन्न भनेि थसाहसा नपसाउँदसा्मम यो महसामसािीलसाई िोकनमसा मद्द्त गन्न हसामी्ँग उपलब्ध ्बै उपसायहरूलसाई जसािी िसाखन महत्िपूर्न हुनि: ्तपसाईं 
आफनो घिमसा ब्ोबसा् नगनने मसाकन्हरूिो िरिपरि िहँदसा जनुन्नुिै बेलसा मसासि लगसाउननुहो््, अरू मसाकन्हरूबसाट 6 किट (2 ममटि) टसाढसा िहननुहो््, 
बसािमबसाि आफनसा हसा्तहरू धनुननुहो्् ि कबिसामी भएमसा घिमै बसननुहो्् । अधिकांश मानिसहरूले खोप लगाइसकेपधि जीवियापि सामानय 
अवस्ामा फक्क ि सुरु हुि सकि ।

आफू, आफ्नो परिवाि ि आफ्नो समुदायलाई सवस्थ 
तथा सुिक्षित िाख्मा COVID-19 ववरुद्धकनो खनोप 
लगाउ्ुभएकनोमा तपाईंलाई धनयवाद छ ।

्तपसाईंले COVID-19 किरुद्धिो खोपिो अनन्तम डोज लगसाएपचििो 2 हप्तसामसा ्तपसाईंमसा प्रक्तिक्सा 
क्म्तसा भएिो िसा ्तपसाईं भसाइि्बसाट ्नुिक्क््त िहेिो मसाकननि । यद्यकप, यदद ्तपसाईंले खोपिो आफनो 
अनन्तम डोज लगसाउननुभनदसा पकहले िसा ्तपसाईंिो शिीिले पूर्न प्रक्तिक्सा क्म्तसा कििसा् गननु्नभनदसा पकहले 
नै ्तपसाईं भसाइि्िो ्म्पि्न मसा आउननुभयो भने ्तपसाईं अझै पकन कबिसामी पन्न ्कननुहुनि । 

1  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html 

2
हप्ताप�छ

अ�न्तम डोज लगाएको 

COVID-19 भेरियन्टहरू
भकिषयिसा COVID-19 भेरियनटहरू (िकहलेिसाहीँ सटे्नहरू भकनने) अमघललसा COVID-19 
भेरियनटहरूभनदसा अझ बढी ्ङ््सामि हुन ्किन् । तय्ैले यनुटसािसा्ीहरूले पकहलेभनदसा 
पकन बढी मसासि लगसाउन, भौक्ति दुिीिो अभयसा् गन्न ि ठूलसा जमघटहरूबसाट टसाढै िहन 
आिशयि हुनि ।

अझ िेिै मानिसहरूले खोप िलगाएसमम COVID-19 लाई 
फैलिबा्ट िोकिका लानग तपाईंले अझै पनि फेस मासक 
लगाउिुपि्क ि साविािीहरू अपिाउिुपि्क । 
FDA द्सािसा सिीिृ्त ्बै COVID-19 खोपहरू ्नुिक्क््त िन् ि ्तपसाईंलसाई भसाइि्बसाट बिसाउन प्रभसाििसािी 
िन् । क्तनले ्तपसाईंलसाई कबिसामी हुनबसाट, अस्प्तसालमसा भनसा्न हुननुपनने अिथिसाबसाट िसा COVID-19 बसाट मृतयनु 
हुने अिथिसाबसाट बिसाउँदिन् । हसालैिसा अधययनहरूले 1 यी खोपहरूले अनय मसाकन्हरूमसा भसाइि्लसाई 
्न्नबसाट िोकन ि अकहले्मम पकहिसान भएिसा भसाइि्िसा नयसाँ सिरूपहरूिो किरुद्धमसा िसाम गन्न ्किन् भनेि 
देखसाएिसा िन् । 
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COVID-19 नवरुद्धको खोपले कवािेन्टाइि ि आइसोलेसिसमबन्ी दिशानििदेशहरूलाई  
कसिी प्रभानवत गि्क ?
यदद ्तपसाईंले खोपिो आफनो अनन्तम डोज लगसाएिो 2 हप्तसाभनदसा बढीिो ्मय भइ्िेिो ि भने ्तपसाईं िनु नै ्ङ््मम्त व्यचतििो कनिट ्म्पि्न मसा 
आउननुभयो भने पकन ्तपसाईं किसािेनटसाइनमसा बसन आिशयि िैन । COVID-19 किरुद्धिो खोप लगसाइ्िेपचि पकन ्तपसाईंले कनक्चि्त परिस्थिक्तमसा किसािेनटसाइन िसा 
आइ्ोले्नमसा बसननुपनने हुनि ।

COVID-19 का लक्षणहरू िेखखएमा के गिदेेः

यदद ्तपसाईंमसा COVID-19 िसा लक्रहरू देखखयो िः

तपाईंले अझै खोप लगाइसकिुभएको िैि भिे
तपाईंले आंशशक रूपमा मात्र खोप लगाउिुभएको ि 
(िसाइजि िसा मोडेनसा्न जस्तसा दुई-डोज भएिो खोपिो 1 डोज मसात्र 
लगसाउननुभएिो ि) भने

आइ्ोले्नमसा ब्् ननुहो् ्ि ्तनुरुन्तै पिीक्र गिसाउननुहो् ्। आइ्ोले्नमसा ब्् ननुहो् ्ि ्तनुरुन्तै पिीक्र गिसाउननुहो् ्।

यदि तपाईं कुिै सङ्क ्रममत व्यधतिको निक्ट सम्पक्क मा आउिुभयो भिे के गिदेेः

यदद ्तपसाईंले खोपिो आफिो अननतम डोज लगाइसकिुभएको िैि ि ्तपसाईं िनु नै ्ङ््मम्त व्यचतििो कनिट ्म्पि्न मसा आउननुभयो भनेः

तपाईंले अझै खोप लगाइसकिुभएको िैि भिे
तपाईंले आंशशक रूपमा मात्र खोप लगाउिुभएको ि 
(िसाइजि िसा मोडेनसा्न जस्तसा दुई-डोज भएिो खोपिो 1 डोज मसात्र 
लगसाउननुभएिो ि) भने

किसािेनटसाइनमसा ब्् ननुहो् ्ि COVID-19 िो पिीक्र गिसाउननुहो्् । किसािेनटसाइनमसा ब्् ननुहो् ्ि COVID-19 िो पिीक्र गिसाउननुहो्् ।

यदद ्तपसाईंले पूर्न रूपमसा खोप लगसाउननुभएिो ि ि COVID-19 िसा लक्रहरू देखखएिसा िन् भने:
(िसाइजि िसा मोडेनसा्न खोपिो दुिै डोज िसा जोन्न एन्ड जोन्न खोपिो एि डोज लगसाउननुभएिो ि) 

यदि तपाईंले खोप लगाएको 2 हपता पुगेको िैि भिे यदि तपाईंले खोप लगाएको ममनतिेखख कमतीमा 2 हपता नबतेको ि भिे

आइ्ोले्नमसा ब्् ननुहो् ्ि ्तनुरुन्तै पिीक्र गिसाउननुहो् ्।

यस्तो अिथिसामसा आइ्ोले्नमसा बसननुहो्् ि आफनसा चिकित्ि िसा सिसास्य 
्ेिसा प्रदसायिलसाई िोन गननु्नहो््: COVID-19 बसाहेि अरू िेही ्मसयसािसा 
िसािर ्तपसाईंमसा लक्रहरू देखखएिसा हुन ्किन् । ्तथसाकप, ्तपसाईंिसा 
चिकित्िले ्तपसाईंलसाई COVID-19 िो पिीक्र गिसाउन भन्न ्कननुहुनेि । 
COVID-19 किरुद्धिो खोपले पिीक्रिो ्टीि्तसामसा िनु नै अ्ि गददैन ।

यदद ्तपसाईंले खोपिो आफिो अननतम डोज लगसाइ्कननुभएिो ि ि िनु नै ्ङ््मम्त व्यचतििो कनिट ्म्पि्न मसा आउननुभयो भने:
(िसाइजि िसा मोडेनसा्न खोपिो दुिै डोज िसा जोन्न एन्ड जोन्न खोपिो एि डोज लगसाउननुभएिो ि) 

यदि तपाईंले खोप लगाएको 2 हपता पुगेको िैि भिे यदि तपाईंले खोप लगाएको ममनतिेखख कमतीमा 2 हपता नबतेको ि भिे

किसािेनटसाइनमसा ब्् ननुहो् ्ि COVID-19 िो पिीक्र गिसाउननुहो्् ।

्तपसाईं किसािेनटसाइनमसा बसननुपददैन । ्तथसाकप, यदद ्तपसाईं ्ङ््मम्त व्यचति्ँग 
कनिट ्म्पि्न मसा आएपचि (जनुन कििलै हुने गि्न) ्तपसाईंमसा COVID-19 िसा 
लक्रहरू देखखएमसा आफनो चिकित्ि िसा सिसास्य ्ेिसा प्रदसायिलसाई िोन 
गननु्नहो्् ।  ्तपसाईंले COVID-19 िो पिीक्र गिसाउननुपनने हुन ्कि ।


