
खोपहरू भनेको हामीले COVID-19 महामारीसँग लड्ने उपायहरू मधयेको एक हो ।

COVID-19 खोपह�

यस महामारीलाई रोकनका लागग हामीले रोकथामका हाम्ा सबै उपायहरू प्रयोग गन्न आवशयक छ । खोपहरू भनेको तपाईकंो सवासथयलाई सरुगषित राखने र रोगलाई 

रोकने सबैभन्ा प्रभावकारी उपायहरू मधयेको एक हो । खोपहरू तपाईकंो शरीरको प्राकृगतक प्रगतरषिातमक षिमताहरूसँग गमलेर काम गछ्न, तयसैले यग् तपाई ंभाइरसको 

समपक्न मा आउनभुयो भने तपाईकंो शरीर सो भाइरससँग लड्न तयार हुनेछ (यसलाई रोग प्रगतरोधातमक षिमता पगन भगननछ) । आफनो नाक तथा मखुलाई ढाकने मासक 

लगाउने र आफूसँगै नबसने अनय मागनसहरूबाट कमतीमा पगन 6 गफट टाढा रहने जसता अनय क्महरूले पगन COVID-19 को फैलावटलाई रोकनमा मद्दत गछ्नन ्।

अधययनहरूले COVID-19 का खोपहरू तपाईलंाई COVID-19 बाट जोगाउनमा एक्म ैप्रभावकारी रहकेो ्खेाएका छन ्। गवज्ञहरूले पगन यग् तपाईलंाई 

COVID-19 लागगहालयो भने पगन COVID-19 को खोप लगाउँ्ा तयसले तपाईलंाई गमभीर रूपमा गबरामी हुनबाट जोगाउन सकने राय ग्एका छन ्। यी खोपहरूले 

तपाईलंाई आफैं  रोग भने ग्न सक्नैन ्।

खोपहरू सरुगषित छन ्। अमरेरकी खोप सरुषिा प्रणालीले समभव भएसमम सबै 

खोपहरू सरुगषित छन ्भनेर सगुनगचित गछ्न । प्रयोग भइरहकेा COVID-19 

का सबै खोपहरूमा समान सरुषिा परीषिणहरू गररएका छन ्र गतनीहरूले वर्षौं 

लागेर उतपा्न गररने अनय कुनै पगन खोपहरू झैं समान माप्णडहरूलाई परूा 

गछ्नन ्। परैू ्शेभरर लाग ूरहने प्रणालीले CDC लाई सरुषिा मागमलाहरूको 

गनगरानी गन्न र खोपहरू सरुगषित छन ्भनेर सगुनगचित गन्न समभव गराउँछ ।

गवगभनन प्रकारका COVID-19 खोपहरू उपलबध हुनेछन ्। यी खोपहरू मधये 

अगधकांशलाई ्ईु डोजमा ग्ने गररनछ, एकपटकमा एउटा डोज र गनगचित 

समयको अनतरमा । पगहलो डोजले तपाईकंो शरीरलाई तयार गछ्न । ्ोस्ो 

डोजलाई तपाईसंँग पणू्न सरुषिा छ भनेर सगुनगचित गन्नका लागग कमतीमा पगन 

तीन हप्ापगछ ग्इनछ । यग् तपाईलंाई ्ईु डोज आवशयक पछ्न भनेर तपाईलंाई 

बताइएको छ भने तपाईलें ती ्वुै प्राप् गनु्नहुनछ भनेर सगुनगचित गनु्नहोस ्। 

खोपहरूले थोरै गभनन-गभनन तररकाहरूमा काम गन्न सकनेछन ्तर सबै प्रकारका 

खोपहरूले तपाईलंाई सरुगषित रहनमा मद्दत गननेछन ्।
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खोपहरूले केही मानिसहरूमा मांसपेशीहरू दुखिे, थकाइ महससु 

हुिे वा हलका जवरो आउिे जस्ा साइड इफेक्ट (िकारातमक असर) 

हरू गराउि सकिेछि ्। यी प्रन्नरियाहरूको अथ्थ खोपले ्पाई ं

COVID-19 को समपक्थ मा आएमा ्पाईकंो शरीरलाई तयससगँ 

कसरी लड्िे भिेर नसकाउिमा मद्द् गि्थ काम गरररहेको भनिे हुनछ । 

अनिकांश मानिसहरूमा यी साइड इफेक्टहरू एक वा दुई नदिभनदा 

बढी समयसमम रहदैँिि ्। यस्ा प्रकारका साइड इफेक्टहरू हुिुको 

अथ्थ ्पाईलंाई COVID-19 भएको छ भनिे हुदैँि । यनद आफिो खोप 

लगाइसकेपनछ ्पाईकंा प्रश्नहरू छि ्भिे आफिो निनकतसक, िस्थ 

वा नकलनिकलाई फोि गिु्थहोस ्। कुिै पनि अनय औषनिहरूमा जस्ै 

सास फेि्थ गाह्ो हुिे जस्ो गमभीर प्रन्नरिया हुिे समभाविा रहनछ ्र 

यो एकदमै नवरलै हुिे गछ्थ । यो हुनछ जो भनिे समभाविा एकदमै कम 

भए पनि यनद यस्ो भइहालयो भिे 911 लाई फोि गिु्थहोस ्वा आफिो 

िनजकको आकनसमक कक्षमा जािुहोस ्।

्पाईलें खोप लगाउँदै गदा्थ ्पाई ंर ्पाईकंा सवास्थयकममी दुवैले 

मासकहरू लगाउि आवशयक हुिेछ ।

महामारीको दौराि, मानिसहरूले आफिो घरभनदा बानहरका 

अरूहरूसगँ समपक्थ मा आउँदा, सवास्थय सेवासथलहरूमा हुदँा र 

COVID-19 को खोप लगाय् कुिै पनि खोप लगाउँदा आफिो िाक 

्था मुख ढाकिे मासक लगाउिुपछ्थ भिेर CDC ले नसफाररस गछ्थ ।

आफनो खोप लगाइसक ेपगछ पगन तपाई लें आफनो नाक तथा मुखलाई ढाकने मासक लगाउन, बारमबार आफना हातहरू धुन र तपाई  सँंगै नबसने अनय 
मागनसहरूबाट कमतीमा पगन 6 गफट टाढा रहन आवशयक हुनेछ । यसले तपाई ं तथा अरूहरूलाई भाइरस लागनबाट सबैभना् राम्ो सुरगर्ा पर््ान गछ्न । 
अगहले, गवज् हरूलाई खोपले तपाई लंाई कगत समयसमम सुरग गर्त राखनेछ भनने क ुरा थाहा छैन, तयसैले CDC तथा आफनो सवासथय गवभागबाट पर्ाप् 
हुने गश्ागन्नेशहरूलाई पालना गन्न जारी राखनु नै बुगगधमत्ा हुनछ । हामीलाई अगहले नै सबैजनाले खोप लगाउन पाउने छैनन् भनने क ुरा पगन थाहै छ, 
तयसैले आफ ूतथा अरूहरूलाई सुरगगर्त राखनु अझैं पगन महत्वपूण्न हुनछ ।
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