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कोभिड-१९ खोप पाएपछि के आशा गरे्न?  

कोभिड-१९ खोपले तपाईंलाई कोभिड-१९ लाग्र्बाट बचाउन मद्दत गनेछ। तपाईंको शरीरमा केही साइड 
इफेक्टहरू हुन सक्छन,् जुन तपाईंको शरीरले सुरक्षा गरररहेको छ िन्ने सामान्य संकेत हो। यी साइड 
इफेक्टहरूले तपाईंको दैननक क्रियाकलाप गने क्षमतामा असर गनन सक्छ तर केही हदनमै आफै हिक हुनेछ। 

सामान्य साइड इफेक्टहरू

तपाईँले खोप प्राप्त गरेको पाखुरामा: 
• दखेु्न  
• सुन्न्नन े 
 
 

तपाईको  शरीरको बााँकी िागमा: 

• ज्वरो आउर्े 
• चचसो हुन े
• थाक्ने 

• टाउको दखेु्न
उपयोगी टटप्सहरु  
यहद तपाईंलाई पीडा वा असुववधा ियो िने, आइबुप्रोफेन वा एभसटाभमनोफेन जस्ता काउन्टरमा पाउने 
औषधी भलनेबारे डाक्टरभसत कुरा गनुनहोस।्   

तपाईंलाई खोप हानेको िाउाँमा 
पीडा र असुववधा कम गनन: 
• सफा, चचसो र भिजेको लुगाले 
दखेुको िाउाँमा माभलस गनुनहोस।् 
• आफ्नो पाखुरा प्रयोग गनुनहोस ्वा 
व्यायाम गनुनहोस।् 

ज्वरोबाट हुने असुववधा कम गनन: 

• प्रशस्त तरल पदाथन वपउनुहोस।् 
• हल्का पहहरन लगाउनुहोस।्

 

डाक्टरलाई कटहले फोर्न गर्न े
प्रायजसो अवस्थामा, ज्वरो वा पीडाले गदान असन्जलो महसुस हुनु सामान्य कुरा हो। आफ्नो डाक्टर वा 
स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग नर्म्र् अवस्थामा सम्पकन  गनुनहोस:् 

• खोप पाएको २४ घण्टापनछ रातोपन वा कोमलता बढ्यो िने 
• यहद तपाईंको साइड इफेक्टले तपाईंलाई चचन्न्तत पार्यो वा केही हदनपनछ पनन हिक िएको जस्तो 

देखखाँदैन िने 
 

यहद तपाईंले कोभिड-१९ खोप पाउनुियो र तपाईंले खोप लगाउने िाउाँ छोडेपनछ गम्िीर एलजी िइरहेको 
जस्तो लाग्छ िने ९११ लाई फोन गरेर तुरुन्तै उपचार गराउनुहोस।्  

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
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सम्झरु्नहोस ्

• साइड इफेक्टले रुघाखोकी िएको जस्तो लाग्न सक्छ र दैननक क्रियाकलाप गनन सक्ने क्षमतामा समते 
असर गछन। तर, केही हदनमै सबै हिक हुन्छ। 

• अचधकांश कोभिड-१९ खोपहरूले काम गननको लाचग तपाइले २ चोटी खोप लगाउनु आवश्यक हुनेछ। 
पहहलो खोपपनछ साइड इफेक्ट िए पनन दोस्रो खोप प्राप्त गनुनहोस।् यहद कुन ैखोप प्रदायक वा 
तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई दोस्रो खोप नभलनु िन्छ िने मात्र नभलनुहोस।्   

• कुनै पनन खोप लगाएपनछ तपाईंको शरीरलाई सुरक्षा हदन समय लाग्छ। २ पल्ट खोप भलनु पने 
कोभिड-१९ खोपले दोस्रो चोहट खोप हानेको एक वा दईु हप्तापनछ मात्र तपाईंलाई सुरक्षा प्रदान गछन। 
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