कोभिड-१९ खोपको बारे मा प्रश्नहरू

के कोभिड-१९ खोपले मलाई कोभिड-१९ रोग लाग्नबाट बचाउँ छ?
बचाउँ छ। कोभिड-१९ खोपले तपाईंको प्रततरक्षा प्रणालीलाई कोभिड-१९ िाइरसलाई चचनेर त्यस विरुद्ध कसरी लड्ने िनेर

भसकाउछ, र यसले तपाईंलाई कोभिड-१९ रोग लाग्नबाट बचाउँ छ। कोभिड-१९ रोग लाग्नबाट जोचगनु महत्त्िपूणण छ ककनिने
धेरै मातनसहरूलाई हल्का रोग मात्र लागे पतन, अरुलाई गम्िीर बिरामी पार्ु सक्छ, लामो समयसम्म स्िास््य प्रिाि हुन
सक्छ र मत्ृ यु पतन हुन सक्छ।

के कोभिड-१९ खोपले नै मलाई कोभिड-१९ रोग लगाउन सक्छ?
सक्दै न। हाल संयुक्त राज्य अमेररकामा विकास िैरहे को कुनै पतन अचधकृत र भसफाररस गररएको कोभिड-१९ खोपमा लाइि
िाइरस प्रयोग गररएको छै न जसले कोभिड-१९ लाई तनम्त्याउँ छ। यसको मतलि कोभिड-१९ खोपले तपाईंलाई कोभिड-१९
रोग लगाउन सक्दै न।

कोभिड-१९ भ्याक्क्सन पाए पछछ, के म कोभिड-१९ को िाइरल टे स्टमा सकारात्मक परीक्षण गनेछु?
गनुण हुने छै न। संयुक्त राज्य अमेररकामा हालसालै भसफाररश खोपहरू र अचधकृत क्क्लतनकल परीक्षणमा रहे का कोभिड-१९
खोपहरूले तपाईंलाई िाइरल टे स्टहरूमा सकारात्मक परीक्षण गनण सक्दै न, जन
ु तपाईलाई हालको संक्रमण िएको दे ख्नको
लाचग प्रयोग गररन्छ।

यदि मलाई पदहले नै कोभिड-१९ लागेको र ठीक िइसकेको िए, के मैले अझै पछन कोभिड-१९ खोप
लगाउनु पछछ ?
पछण । यहद तपाइँलाई पहहले नै कोभिड-१९ संक्रमण ियो कक िए पतन कोभिड-१९ ले गम्िीर स्िास््य जोखखम पाने र

कोभिड-१९ को पन
ु : संक्रमण सम्िि िएको त्यका कारण, खोप लागउनु महत्िपण
ू ण छ। यस समयमा, कोभिड-१९ लागेर ठीक
िएको मातनस कतत समय सम्म कोभिड-१९ बाट सुरक्षक्षत हनन्छन ् िनेर विशेषज्ञहरूलाई थाहा छै न। संक्रमणबाट प्राप्त रोग
प्रततरोधात्मक क्षमता, जसलाई प्राकृततक रोग प्रततरोधात्मक क्षमता ितनन्छ, एउटा व्यक्क्त बाट अको व्यक्क्तमा फरक हुन्छ।
केही प्रारक्म्िक प्रमाणहरूको सुझाि अर्नसार प्राकृततक रोग प्रततरोधात्मक क्षमता लामो समय सम्म रहँदैन।

के कोभिड-१९ खोपले मेरो DNA लाई पररवर्छन गछछ ?
गदै न। कोभिड-१९ mRNA खोपहरू कुनै पतन तरीकाले तपाईंको DNA सँग अन्तकक्रणया गदै न र पररितणन हुँदैन ।

यदि म िववष्यमा बच्चा जन्माउन चाहन्छु िने के मैले कोभिड-१९ खोप भलन सुरक्षक्षर् छ?

छ। व्यक्क्त जो िविष्यमा गिणिती हुन चाहन्छ उसले कोभिड-१९ खोप भलन सक्दछ। जो मातनस अहहले
गिणिती हुन खोक्जरहे का छन ् िा िविष्यमा प्रयास गने योजना गरररहे का छन ् उनीहरूले कोभिड-१९ खोप भलन
सक्छन ्।

स्रोत: Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

सहयोग चाहहयो? कल गर्नह
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