मैले खोप कहिले लगाउन सक्छु ?
निम्ि समूहहरूमा पिे मानिसहरूले अहहले िै COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउि सक्छि ् । आफ्िो
अपोइन्टमेन्टको समय ममलाउि आफ्िो स्थािीय स्िास््य विभाग, स्थािीय फामेसी िा स्िास््य सेिा
प्रदायकलाई फोि गिुह
न ोस ् । खोप लगाउिे स्थाि सम्बन्धी जािकारी https://coronavirus.utah.gov/vaccinedistribution मा फेला पािु सककन्छ ।
●

बबरामीहरूसँग सम्पकुमा आउिे स्िास््यकमीहरू (जस्तै दन्त चिककत्सक, शारीररक िा पेशागत
थेरावपष्ट, क्क्लनिकका फ्रन्ट अकफस कमुिारी, मेडिकल एस्थेहटक्स, गह
ृ स्िास््यकमीहरू, आहद)।

●

दीर्ुकालीि स्याहार प्रदाि गिे संस्थाका कमुिारी तथा नििासीहरू

●

प्रथम राहतकताुहरू जस्तै EMS कमुिारी, कािि
ू प्रितुि अचधकारीहरू, प्रेषक (डिस््यािर) हरू र
सनधारगह
ृ का अचधकारीहरू

●

K-12 स्कनल मशक्षक िा कमुिारीहरू

●

50 िषु र सोभन्दा बढी उमेरका यट
न ाबासीहरू

●

केही अन्तनिुहहत चिककत्सकीय समस्याहरू भएका 16 िषु िा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरू (तल
हेिनुहोस ्)

ननम्नमध्ये कुनै पनन स्वास््य समस्या भएका 16 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका माननसिरू COVID-19 खोप
लगाउनका लागग योग्य िुन्छन ् (यहद तपाईं 16 वा 17 वर्षको िुनुिुन्छ भने तपाईंले फाइजरको खोप मात्र

लगाउन सक्नुिुन्छ):
●

स््लेिेक्टोमी िा क्स््लि डिस्फङ्कक्सि लगायत एस््लेनिया

●

30 िा सोभन्दा बढी बिी मास इन्िेक्स (BMI)

●

दीर्ुकालीि हाटु फेमलयर, इस्केममक मनटन रोग र गम्भीर भल्भ िा जन्मजात हृदय रोग लगायत
दीर्ुकालीि मनटन रोग (उच्ि रक्तिाप होइि)

●

दीर्ुकालीि ममगौला रोग

●

दीर्ुकालीि हे पाटाइहटस B िा C, महदरासँग सम्बक्न्धत कलेजोको रोग, प्राइमरी बाइमलयरी मसरोमसस िा
प्राइमरी स्क्लेरोमसङ कोलाङ्कगाइहटस िा हे मोक्रोमाटोमसस लगायत दीर्ुकालीि कलेजोको रोग

●

पनछल्लो 5 िषुमभत्र पत्ता लागेको क्यान्सर जनि रगत, बोि म्यारो, िा प्रनतरक्षा प्रणालीका कोमशकाबाट सनरू
भएको चथयो । यस प्रकारको क्यान्सरलाई हेमेटोलोक्जक क्यान्सर भनिन्छ (जस्तै ल्यूकेममया, मलम्फोमा
र मक्ल्टपल माइलोमा) ।

●

पनछल्लो 1 िषुमभत्र पत्ता लागेको क्यान्सर जनि रगत िा बोि म्यारोबाट सनरू भएको चथएि । यस प्रकारको
क्यान्सरलाई िि-हेमेटोलोक्जक क्यान्सर भनिन्छ । (बेसल र स्क्िामस सेल क्यान्सर निदाि बाहेक)।

●

मधनमेह (टाइप I िा टाइप II)

●

रगत, बोि म्यारो िा अङ्कग प्रत्यारोपण; एिआइभी; कोहटु कोस्टे रोइिको दीर्ुकालीि प्रयोग; िा प्रनतरक्षा
प्रणालीलाई कमजोर पािे अन्य औषचधहरूको कारण प्रनतरक्षा प्रणाली कमजोर भएको अिस्था (कमजोर
प्रनतरक्षा प्रणाली)

●

सेरेब्रल पाल्सी, िाउि मसन्रोम, छारे रोग, मोटर न्यनरोि रोग, मक्ल्टपल स्क्लेरोमसस, माइस्थेनिया
ग्रेमभस, पाककुन्सन्स रोग, प्रोग्रेमशभ सेरेबेलर रोग र क्िाडर्लेक्जया िा हेमम्लेक्जया लगायत श्िासप्रश्िास
कायुमा बाधा पर्न याउिे न्यरू ोलक्जक समस्याहरू ।

●

गम्भीर मिगौला रोगको लाचग िायलाइमसस गदै

●

इम्यूिोसप्रेसि थेरापी गराउँ दै

●

मसकल सेल रोग

●

गम्भीर दीर्ुकालीि अिरोधक धमिीय रोग, फाइब्रोमसङ फोक्सो रोग, ब्रोन्काइएक्टामसस िा मसक्स्टक
फाइब्रोमसस लगायत गम्भीर दीर्ुकालीि श्िासप्रश्िाससम्बन्धी रोग (दम बाहेक)

●

ठोस अङ्कग प्रत्यारोपण प्रा्तकताु

●

स्रोक (आर्ात) र डिमेक्न्सया (अल्जाइमसु, भास्कनलर िा फ्रन्टोटे म्पोरल)

खोपको समय ममलाउनका लागग तपाईंले गिककत्सकद्वारा मसफाररस गररएको नोट वा हटपोट मलन आवश्यक पदै न
।
यी मापदण्डिरू पूरा नगने बबरामीिरूले उच्ि जोखखमयुक्त समूिलाई खोप नलगाएसम्म कुनुषपने िुन्छ । यस सूिी
बाहहर पनि उच्ि जोखखमयनक्त समूहहरू छि ् भन्िे कनरा हामी बनझ्दछौँ; यद्यवप हामीसँग अहहले यी समस्याहरू
भएका योग्य मानिसहरूका लाचग मात्र पयाु्त खोप छि ् । यी व्यक्क्तहरू COVID-19 को कारणले अस्पतालमा
भिाु हनिे र मत्ृ यन हनिे धेरै जोखखममा हनन्छि ् र हामीले उिीहरूलाई यथासक्य िाँिो खोप लगाउिे कनरा सननिक्श्ित
गिनुपदुछ ।
त्यसपनछ कसको पालो आउँ छ ?
हामीलाई आशा छ कक अन्य उमेर समूहहरू, माचथ सूिीबद्ध िभएका अन्तनिुहहत चिककत्सकीय समस्याहरू
भएका मानिसहरू र एकबत्रत िा भीिभाि िातािरणहरूमा बसोबास गिे र COVID-19 लगाउिे भाइरसको लाग्िे

उच्ि जोखखममा रहेका मानिसहरूका लाचग COVID-19 खोपहरू अवप्रलमा आउि सनरू हनिेछ । सिुसाधारणका
लाचग खोप िसन्त याम (क्स्प्रङ) को अन्तनतर िा गमी याम (समर) को सनरुमा उपलब्ध हनिनपिे हो ।
तपाईंले खोप लगाउिका लाचग "प्रनतक्षा सि
ू ीमा हनिन" जरुरी छै ि । खोप उपलब्ध भएपनछ, हामी यो तपाईंको
समनदायका धेरै स्थािहरूमा उपलब्ध हनिे अपेक्षा गदुछौँ । यी स्थािसम्बन्धी जािकारी
https://vaccinefinder.org/ मा पोस्ट गररिेछ ।

