कोमभड-१९ खोपहरूका बारे त्यहरू
खोप(शट)हरू हामीले COVID-19 महामारीको बिरूद्ध
लड् न सक्ने एक उपकरण हो।
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यो महामारीलाई रोक्नको लागि, हामीले सबै रोकथाम उपकरणहरू प्रयोि िनन आवश्यक पर्न छ। खोप तपाईको स्वास््य बचाउन र रोिलाई
रोकथाम िने एक प्रभावकारी उपकरण हो। खोपहरूले तपाईंको शरीरको प्राकृततक सुरक्षासँि काम िर्न छ जसले यदर् तपाईं भाइरस

संक्रममत हुनु भयो भने तपाईंको शरीरलाई भाइरससँग लड्न तयार पानेछ, (यसलाई रोि प्रततरोधात्मक क्षमता पतन भतनन्छ)। अन्य

उपायहरू, जस्तै तपाईंको नाक र मुख ढाक्ने मास्क लिाएर र अन्य व्यक्क्तहरू जोसंि तपाईं बस्नुहुन्न कक्ततमा ६ फिट टाढा रहे र, पतन
कोमभड-१९ को प्रसार रोक्न मद्र्त िर्न छ।

अध्ययनहरुले र्े खाउछ फक तपाईंलाई कोमभड-१९ लाग्नबाट बचाउन कोमभड-१९ खोपहरू धेरै प्रभावकारी छन ्। ववज्ञहरूले यो पतन भनेका

छन ् फक यदर् तपाईंलाई कोमभड-१९ लागि हाल्यो भने पतन कोमभड-१९ खोपले तपाईंलाई ितभीर बबरामी हुनबाट बचाउन सक्छ। यी खोप
आिैले तपाईंलाई कोमभड रोि लिाउन सक्र्ै न।

खोपहरू सुरक्षित छन ्। अमेररकाको खोप सुरक्षा प्रणालीले सबै

ववभभन्न प्रकारका कोभभड-१९ खोपहरू उपलब्ध हुनेछन ्।

भइरहे का सबै कोमभड-१९ खोपहरू उही सरु क्षा परीक्षणहरू

तनक्श्चत समयको अन्तरालमा। पदहलो शटले तपाईंको शरीरलाई

उही मानकहरू पूरा िर्न छन ्। सतपूणन र्े श भर प्रणाली छ फक CDC

शट कक्ततमा तीन हप्ता पतछ दर्इन्छ। यदर् तपाईंलाई र्ई
ु शटहरू

सुतनक्श्चत िनन अनुमतत दर्न्छ।

िनुह
न ोस ्। िरक खोपहरू िरक तरीकाले कायन िनन सक्र्छन ् , तर

खोपहरू सकेसतम सुरक्षक्षत रहे को सुतनक्श्चत िर्न छ। प्रयोि

यी खोपहरू प्राय: र्ई
ु शटहरूमा दर्इन्छ, एक पटकमा एउटा र

िररएका छन ् र ववितमा उत्पादर्त कुनै पतन भ्याक्क्सन जस्तै

तयार पाछन । तपाईसँि पूणन सुरक्षा सुतनक्श्चत िननकोा लागि र्ोस्रो

सरु क्षा मद्
ु र्ाहरुको लागि हे नन र खोपहरु सरु क्षक्षत रहन

मलन भतनएको छ भने, तपाईंले ती र्व
ु ै प्राप्त िनुन भएको तनक्श्चत
सबै प्रकारका खोपहरूले तपाईंलाई सुरक्षा प्रर्ान िर्न छ।
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खोपले केही व्यक्क्तहरूमा साइड इिेक्टहरू, जस्तै माां सपेशी

खोप लगाउदा, तपाइँ र तपाइँको स्वास््य सेवाकमी दव
ु ैले मास्क

र्ख
ु ाइ, थफकत महसुस, वा हल्का ज्वरो तनतत्याउन सक्छ। यी

लगाउनु पछछ ।

प्रततफक्रयाहरूको अथन खोपले तपाईंको शरीरलाई कोमभड-१९

सीडीसी(CDC)ले मसिाररश िर्न छ फक महामारीको बखत व्यक्क्तले

ववरुद्ध कसरी लडाई िने भनेर मसकाउँ न मद्र्त िरररहे को छ।

आफ्नो नाक र मख
ु ढाक्ने मास्क लिाउनु पछन जब उनीहरू घरका

धेरै व्यक्क्तहरूको लागि यी साइड इिेक्टहरू एक वा र्ई
ु दर्न

बादहरकासँि सतपकनमा रहन्छन ्, स्वास््य सेवा सुववधामा

भन्र्ा लामो समय रहने छै न। यस प्रकारका साइड इफेक्टहरू
हुनुको मतलब तपाईंलाई कोभभड-१९ लागेको होइन। यदर् तपाईंको
शट पतछ तपाईंको स्वास््यको बारे मा प्रश्नहरू छन ् भने, डाक्टर,

हुन्छन ् ,र खोप प्राप्त िर्ान, जस्तै कोमभड-१९ खोप लिाउर्ा।

नसन वा क्क्लतनकलाई कल िनह
ुन ोस ्। अरु औषधीहरु जस्तै, खोप
पतछ ितभीर प्रततफक्रया, जस्तै सास िेनन नसक्ने हुन, र्ल
न तर
ु भ

सतभव छ। यस्तो हुने सतभावना धेरै छै न, तर यदर् भयो भने, ९११
मा कल िनह
ुन ोस ् वा नक्जकको आकक्स्मक कक्ष(इमजेन्सी रुम)मा
जानुहोस ्।

साबन
साब
ु ुन
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तपाईले भ्याक्क्सन पाउनु भएपछछ पछन, तपाईले तपाईको नाक र मुख ढाक्ने मास्क लिाउनु पछन ,
आफ्नो हातहरू प्राय: धुनु पर्न छ, र तपाईसंि नबस्ने मातनसहरुबाट कक्ततमा ६ फिट टाढा रहनु
पछन । यसले तपाईं र अरूलाई भाइरस समात्नबाट उत्तम सुरक्षा दर्न्छ। अदहले, ववशेषज्ञहरूलाई
थाहा छै न फक खोपले तपाईलाई कदहलेसतम सरु क्षक्षत िर्न छ, त्यसैले CDC र तपाइँको स्वास््य
ववभािको तनर्े शनहरू पालना िनुन राम्रो ववचार हो। हामीलाई यो पछन थाहा छ कक सबैजनाले

तुरुन्त खोप भलन सिम हुने छै नन्, त्यसैले अझै पछन आफूलाई र अरूको रिा गनुछ महत्त्वपूर्छ छ।

