COVID-19 को ला�ग
खोप लगाउने
महामार�सँग लड्न गाह्रो छ, तर अब हामीलाई COVID-19
बाट जोगाउनको ला�ग हामीसँग खोपहरु छन ् ।

दव
ु ै खोप तपा�लाई �न:शुल्क रूपमा प्रदान ग�रन्छ ।

संघीय सरकारले तपा�को खोपको खचर् समेट्नेछ । प्रदायकहरूले तपा�लाई खोप लगाउनको ला�ग
शल्
ु क लगाउन सक्छन ्, तर स्वास्थ्य �बमाले सम्भवत: यसलाई समेट्नेछ । य�द तपा�ले
यसलाई ब्यहोनर् नसकेमा प्रदायकहरूले शुल्क छुट गन�छन ् ।

तपा�लाई क�तवटा मात्रा आवश्यक पछर् भनी सोध्नह
ु ोस ् । तपा�ले
दई
ु वटा मात्रा लगाउनुपन� हुन्छ ।

केह� खोपहरूका हकमा तपा�ले तीन दे �ख चार हप्ताको अन्तरालमा दईु डोज लगाउनु पन�
हुन्छ । एक डोज मात्र लगाउनु पन� खोपहरू प�न छन ् । तपा�ले दईु दे �ख छ म�हनाप�छ
बुस्टर डोज लगाउनु पन� हुन सक्छ ।

दव
ु ै खोपहरू सुर��त र प्रभावकार� छन ् ।

सबै खोपहरू �क त पण
ू र् रूपले स्वीकार ग�रएको छ �क U.S. Food and Drug Administration (FDA,
अमे�रक� खाद्य तथा औष�ध प्रशासन) द्वारा आपतकाल�न अवस्थाका ला�ग प्रयोग ग�रएको छ—
जसको अथर् FDA ले कुनै गम्भीर सुर�ा समस्या फेला पारे न।

5 वषर् र सोभन्दा बढ� उमेरका कोह� प�न व्यिक्तले खोप लगाउन
सक्नुहुन्छ ।

को�भड-19 खोप 5 र सोभन्दा बढ� उमेरका सबै मा�नसहरूलाई उपलब्ध छ। 5 दे �ख 17 वषर्
उमेरका मा�नहरूले Pfizer-BioNTech खोप मात्र लगाउन सक्छन ् । अपोइन्टमेन्ट फेला पारे र
�नधार्रण गनर् VaccineLocator.doh.wa.gov �भिजट गनह
ुर् ोस ् । तपा� 1-800-525-0127 मा कल
गनर् प�न सक्नुहुन्छ, त्यसप�छ # �थच्नुहोस ् । व्याख्यात्मक सेवाहरूका ला�ग, कल उठाइएको
बेलामा आफ्नो भाषा भन्नुहोस ् ।

तपा�लाई साईड इफेक्ट प�न हुनसक्छ

अन्य �नय�मत खोपहरू जस्तै, तपा� खोप लगाएप�छ पाखरु ा सुिन्नने, ज्वरो आउने, टाउको द�
ु ,े
थकाइ लाग्ने समस्या �नम्तन सक्छ । यी खोपले काम ग�ररहे को छ भन्ने संकेतहरू हुन ् ।

सरु ��त रहनह
ु ोस ् ।

खोप लगाएप�छ, आफ्नो मास्क लगाइरा�ह
ु ोस ्, छ �फट (दईु �मटर) को दरु �मा बस्नह
ु ोस ् र जमघटलाई
सी�मत रा�ह
ु ोस ् ।

प्रश्नहरू ? भ्रमण गनह
ुर् ोस ् : www.CovidVaccineWA.org

COVID-19 को ला�ग खोप लगाउनह
ु ोस ्
कुन खोपहरू उपलब्ध छन ् ?
धेरै खोपहरू उपलब्ध छन ् ।

प्रत्येकलाई FDA द्वारा आपतकाल�न प्रयोगको ला�ग
अ�धकार �दइएको �थयो । खोप �व� र पिश्चमी
राज्य वै�ा�नक सुर�ा समी�ा कायर्समूहको
सल्लाहकार स�म�तका �च�कत्सकहरूले खोपहरूले
सुर�ाको ला�ग हाम्रो मापदण्ड पूरा गरे को पुिष्ट
गरे का छन ् ।

COVID-19 को खोप कसले लगाउनु
पछर् ?

खोप लगाउनु तपा�को रोजाई हो । तपा�ले खोप
लगाउने �नणर्य गनभ
ुर् एमा, तपा�ले आफ्नो खोप
प्रदायकलाई भन्नु पदर् छ य�द तपा�लाई :

• गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयाहरूको इ�तहास भएमा
• ज्वरो आएमा
• रक्तस्रावको �वकार भएमा वा रगत पातलो
बनाउने औष�ध सेवन गनह
ुर् ु न्छ भने
• प्र�तरोध शिक्त कमजोर भएमा वा तपा�को
प्र�तर�ा प्रणाल�लाई असर गन� औष�ध सेवन
गनह
ुर् ु न्छ भने
• गभर्वती हुनह
ु ु न्छ, गभर्वती हुने योजना
बनाउनुभएको छ, वा स्तनपान गराउँ दै हुनुहुन्छ
भने
• अक� COVID-19 को खोप लगाउनभ
ु एमा

य�द तपा�लाई COVID-19 खोपको अ�घल्लो खरु ाक
वा खोपका कुनै घटकको गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया
भएमा तपा�ले खोप लगाउनुहुँदैन ।

खोपमा स�क्रय अव्यव, मेसेन्जर RNA (mRNA) वा
एडेनोभाइरसको साथै खोपलाई संर�ण गन� बोसो,
नुन र �चनी हुन्छ र यसले शर�रमा अझ राम्रोसँग
काम गछर् ।
तपा�ले फाइजर-बायोएनटे क खोप लगाउनको ला�ग
तपा� कम्तीमा 5 वषर् हुनुपछर् मोडर्ना वा जोनसन
र जोनसन खोपहरू लगाउनको ला�ग 18 वषर्को
हुनप
ु छर् ।

यसको साइड इफेक्टहरू के-के हुन ् ?

खोप लगाएको एक वा तीन �दन प�छ यसको साइड
इफेक्टहरू हुनु सामान्य हो । सामान्य साइड
इफेक्टहरूमा थकान हुन,ु मांसपेशी द�
ु ,ु तपा�लाई खोप
लगाएको ठाउँ मा पाखरु ा द�
ु ,े ज्वरो आउने, टाउको द�
ु ,े
जोन� द�
ु ,े �चसो लाग्ने, वाकवाक� लाग्ने वा वान्ता हुनु
हो । य�द तपा�का ल�णहरू नस�कएमा, आफ्नो डाक्टर
वा िक्ल�नकमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।

तपा�ले खोप साइट छोड्नु अ�घ एलज� प्र�त�क्रया वा
अन्य साइड इफेक्टहरू भएमा तपा�को खोप प्रदायकले
तपा�लाई सहयोग गनर् सकून भनेर 15 दे �ख 30 �मनेट
पखर्नुपछर् । तपा� पख�दासम्म, तपा�ले कुनै प�न साइड
इफेक्टको �रपोटर् गनर् v-safe को ला�ग साइन अप गनर्
सक्नुहुनेछ: vsafe.cdc.gov (अंग्रेजीमा मात्र)।
तपा� वा तपा�को खोप प्रदायकले खोपको प्र�तकूल
घटना �रपो�ट� ग प्रणाल� (VAERS) मा साइड इफेक्ट �रपोटर्
गनर् सक्नह
ु ु न्छ : vaers.hhs.gov/reportevent.html
(अंग्रेजीमा मात्र)

य�द तपा�ले िक्ल�नक छोडेप�छ एलज� प्र�त�क्रया भएमा
911 मा फोन गनह
ुर् ोस ् । एलज�को प्र�त�क्रयाको
ल�णहरूमा : सास फेनर् गाह्रो हुने, तपा�को अनुहार र
घाँट� सिु न्नने, मट
ु ु को चाल �छटो हुने, तपा�को शर�रभ�र
नराम्रो दाग बस्ने, �रंगाटा लाग्ने, र कमजोर� हुन ् ।

मलाई खोप लगाएप�छ के हुन्छ?

तपा� दईु वटा मात्रा लगाउनुहुन्छ भने, तपा�को दोस्रो
खरु ाकको ला�ग अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस ् । तपा�ले आफ्नो
दोस्रो खरु ाक �लनको ला�ग तीन-चार हप्तामा फक�र
आउनुपछर् ।

तपा�ले पूणर् रूपमा खोप लगाएप�छ अ�धकतम सुर�ाको
ला�ग दईु हप्तासम्म लाग्न सक्छ । बस्
ु टर डोजले
तपा�को रोग प्र�तरोधात्मक �मता ब�लयो बनाइरा�
मद्दत गन� भएकाले तपा�लाई दईु दे �ख छ म�हनाप�छ
बस्
ु टर डोज लगाउन �सफा�रस ग�रन्छ ।
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