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भाइरसबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनका ननम्त COVID-19 निरुद्धका केही खोपहरूको 2 डोज लगाउनु पनने हुन्छ । पनहलो डोज लगाएपछ्छ साइड 
इफेकट देखखए पनन दुिै डोजहरू लगाउनु पनने हुन्छ । तपाईंका छिनकतसक िा खोप प्रदायकले तपाईंलाई खोप नलगाउनु भनेको अिस्ामा बाहेक 
तपाईंले दुिै डोज लगाउनुपद्ण्छ ।

कुनै नकछसमको खोप लगाएपछ्छ तपाईंको शरीरले रोगप्रनत सुरषिा निकास गन्ण केही समय 
लाग्छ । तपाईंले अन्तम डोज लगाएको 2 हपतापछि खोपको पूर्ण मात्ा लगाएको मानििे 
ि। खोपको अननतम डोज लगाउनुअघि िा शरीरले पूर्ण रूपमा प्रनतरोधातमक षिमता निकास 
गनु्णभनदा पनहले नै तपाईं भाइरसको सम्पक्ण मा आउनुभयो भने तपाईं अझै पनन COVID-19 ले 
नबरामी पन्ण सकनुहुन्छ । खोपले परीषिरका ननतजाहरूमा फरक पाददैन । धेरै मान्ेछहरूले खोप 
नलगाउनजेलस्म अरूलाई सुरक्षित राखन साि्णजननक स्ानहरूमा हुुँदा िा धेरै माननसहरूको 
िररपरर हुुँदा मासक लगाउनुहोस् ।

COVID-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि 
मैले के कुराको अपेक्ा गरुनुपिनु ?

तपाईंमा केही ददनस्म हलकादेखख मधयम साइड इफेकटहरू देखखन सक्छन् । यी साइड इफेकट देखखनु 
भनेको तपाईंको शरीरले सुरषिा ननमा्णर गददै गरेको ्छ भन्े कुराको सामानय सङ्केतहरू हुन् । यी साइड 
इफेकटहरू केही ददनक्भत्रमा हराउनु पनने हो । केही व्यछतिमा कुनै साइड इफेकट हुुँदैन िा उनीहरूले 
दोस्ो डोज लगाएपछ्छ पनहलो डोजपछ्छ देखखएभनदा फरक साइड इफेकट देखखन सक्छ । खोप 
लगाएपछ्छ गम्ीर साइड इफेकटहरू नबरलै मात्र देखखन्छ ।

सुई लगाएको पाखुरामा:
• दुखने
• रातो हुने
• सुननने

शरीरका बाँकी भागमा:
• थकाइ लागने
• टाउको दुखने
• मांसपेशी दुखने
• काम ्ुछट्ने
• जिरो िा पछसना आइरहे जसतो हुने
• ररङ्गटा लागने िा पेटमा समसया आउने

सामाि्य साइड इफेक्टहरू
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उपयोगी सुझावहरू
तपाईंले खोप लगाएपछ्छ कुनै पनन दुखाइ कम गनने औषघध छलनुअघि जनत सकदो लामो समयस्म पख्णनु नै उत्तम हुन्छ । तथानप, यदद तपाईंले खोप 
लगाएपछ्छ दुखाइ कम गन्ण िा असुनिधाको लानग औषघध छलनुपनने भयो भने आफना छिनकतसकसुँग ओभर-द-काउनटर (नबना प्रेमसरिपसन) औषघध 
छलने बारे कुरा गनु्णहोस्, जसतै आईबुप्रोफेन िा एछसटाघमनोफेन (अकसर टाइलेनल भननने)।

तपाईंका छिनकतसकले यो खोप लगाएपछ्छ कुनै औषघध नछलन भनेको अिस्ामा बाहेक, तपाईंले दैननक रूपमा सेिन गनने कुनै पनन दीि्णकालीन 
औषघध सेिन गररराखनु महत्िपूर्ण हुन्छ । तपाईंले ननयघमत रूपमा सेिन गनने औषधी खान रोकनु धेरै खतरनाक हुन सक्छ । 

खोप लगाएको ठाउमँा दुखाइ र 
असजलोपि कम गि्णको लानगः
•  उति स्ानमा सफा, ठणडा, क्भजेको कपडा राखनुहोस् ।
• आफनो पाखुराको प्रयोग िा व्यायाम गनु्णहोस् ।

जवरोबाट हुिे  
असजजलोपि कम गि्ण:
• प्रशसत पानी नपउनुहोस् ।
•  हलका लुगा लगाउनुहोस्, तपाईंलाई गममी नगराउने कपडा 

लगाउनुहोस् ।

V-safe प्रयोग गरेर कसरी साइि अप गिने भन्े बारेमा आफिो खोप प्रदायकलाई 
सोधिुहोस् ।
V-Safe एक अनलाइन टुल हो । तपाईं यसका सहायताल ेCOVID-19 निरुद्धको खोप लगाएपछ्छ कुनै साइड इफेकटहरू देखखयो भने CDC 
लाई बताउन सकनुहुन्छ । यदद तपाईंले दोस्ो डोज लगाउनुपनने भएमा तपाईंले ररमाइन्डरहरू पनन प्रापत गन्ण सकनुहुने्छ । 

www.cdc.gov/vsafe मा गई v-safe को बारेमा थप जािकारी प्रापत गिु्णहोस् ।

कुि बेला छिनकतसकलाई कल गिने
धेरैजसो अिस्ामा साइड इफेकटहरू सामानय हुन्छन् । नन्न अिस्ाहरूमा आफनो छिनकतसक िा 
सिास्य सेिा प्रदायकलाई कल गनु्णहोस्:
•  तपाईंले सुई लगाउनुभएको ठाउुँमा देखखएको रातोपना िा दुखाइ 24 िनटा (1 ददन) पछ्छ झन् 

बढ्न थालेमा ।
•  तपाईंलाई आफूमा देखखएका साइड इफेकटले गदा्ण छिनता भएको ्छ िा केही ददनपछ्छ पनन ती 

हराएर गएनन् भने ।
•  यदद तपाईंले जोनसन एन्ड जोनसन खोप लगाउनुभयो र यीमधये कुनै पनन लषिरहरू देखखएका 

्छन् भने: एकदम टाउको दुखने, ढाड दुखने, भख्णरै नयूरोलोजजकल लषिरहरू देखा पनने, एकदम 
पेट दुखने, सिाुँसिाुँ हुने, खुट्ा सुघन्ने, पेटेसी (्छालामा साना-साना राता दाग) िा नयाुँ िा सहज 
िोटपटक ।

v-safe
खोप लगाएपछ्छ
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