
   
 
खोपबारे पूण+ जानकारी र छनौट - 4ाय: सो8धने 4:ह< 
कोिबड-१९ िब<A खोप लगाउने या नलगाउने बारे तपाइ+को कुराकािन र िनण+य। यो महJापुण+ छ। तपाइ+को रोझाइ+ या िनण+य अित 
महJपुण+ छ। खोप 8लनेबारे िनण+य र छनौट तपाMको हो। 

• तपाइ+को शOररमा जे PQछ Rो तपाइ+को िनयाSणमा PQछ। 
• जब तपाMसँग पुण+ जानकारीह< Pदैन, तपाइ+लाइ+ सही लागेतापिन िनण+य गन+ चै गाYो Pन सZ। 
• हल नगOरएका,अ\ीकृत र अनाव_क आघातले डर र अिवbासलाई  राdोसँग eािपत गराएको Pन्छ। 
• तपाईलाई भरोसायोh, तiमा आधाOरत जानकारी चािहQछ जुन तपाईको लािग उjम Pनेछन्। 

 
खोपको परीkण 
खोप भनेको के हो र यसले कसरी काम गद+छ? 
खोप भनेको उmादक हो जnे कुनै िन8oत रोगसँघ लड्ने kमतालाइ+(4ितरोधकता kमता) िवकास गद+छ र rािsलाइ+ सो रोगबाट 
बचाउँदछ। जब तपाMको शरीरमा अt uिsह<बाट यी भाइरसह<को सvग+ PQछ,खोपह<ले तपाMको 4ितरkा 4णालीलाई 
भाइरस पिहचान गन+ र नw गन+ मxत गद+छ । प8छyा सय बष+मा, दादरुा, पो8लयो, गलफुले, |बेला, हेपेटाइिटस, र अ8धकको 
िव<} लड्न खोपह< िवकास गOरएको छ। 
 
खोप िकन आव_क छ? 
 खोप महामारीलाई रो~ उपल� उपकरणह< म�े एक हो। ितनीह<ले तपाMको 4ितरkा 4णालीलाइ+ मजवुद बनाउदछन। यिद 
तपाM भाइरसको संपक+ मा PनुPQछ भने,तपाM यो सँग लड्न स~ुPQछ। अt चरणह<, ज�ै मा� लगाउनु, हात धुनु र शारीOरक 
<पमा दरूी कायम गना+ले भाइरसको सvक+ मा पन� वा फैलाउने स�ावनाह<लाई कम गन+ मxत गद+छ। 
 
��िनकल परीkणह< भनेको के हो? 
��िनकल परीkणह< खोप सुरkा र 4भावकाOरता िनधा+रणका मह�पूण+ अंश Pन्। ��िनकल परीkणह<को उxे_ यु.एस. खा� 
र औष8ध 4शासन (एफडीए) कोलािग उनीह<का 8सफाOरसह<को समीkा र आधार बनाउन वै�ािनक र सुरkा तiा�ह< उm� 
गनु+ हो। हाल, फाइजर र मोडेना+ले हजारौ ंसहभागीह<लाइ+ समावेश गरेर ३ चरण ��िनकल परीkण पूरा गरेका छन्  । 
परीkणह<ले खोपह<को सुरkा र 4भावकाOरता िनधा+रण ग� यो। एफडीएबाट फाइजर र मोडेरना दबैुले  संयुs रा� अमेOरकामा 
उनीह<का खोपह< िवतरण गन+ र आपतकालीन 4योग गन+ अनुमोदन 4ा� गOरसकेका छन्। 
 
को8भड-१९ (COVID-19) ��िनकल परीkणह<मा कसलाई परीkण गOरयो? 
फाइजरको ��िनकल परीkणले  ४२,००० भ�ा बिढ सहभागीलाई िवbuापी <पमा दता+ ग� यो जसम�े २% जातीय र 
जनजातीय पृ भूिम भएका छन्। मोडेना+ले ३०,००० सहभागीह| लाइ+ दता+ गरायो जस म� ६,००० िह¢ैिनक र ३,०००  काला 
जाितका सहभागीह| 8थए। 
 
आपतकालीन 4योग 4ा8धकरण के हो (EUA)? 
आपतकालीन 4योग 4ा8धकरण (EUA) ले संयुs रा� खा� र औष8ध 4शासन (FDA) लाई साव+जिनक \ा¨ आपतकालको 
समयमा खोप वा औष8ध \ीकृत गन+ अनुमित िदQछ। EUA लाई जुन "4भावकारी Pन सZ" या पूण+ एफडीए \ीकृित आव_क 



   
 
पन� भ�ा कम 4माणको भएमा,उपचारकोलािग अनुमित 4दान गन+ सिकQछ । एफडीएले COVID-19 खोपका लािग EUA 
जारी गनु+ अिघ दईुदे8ख तीन मिहनाको सुरkा र 4भावकाOरता तiाª समीkा ग� यो। िडसे«र २०२० मा, एफडीएले संयुs रा�मा 
आपतका8लन 4योगकोलािग फाइजरको र मोडेना+को खोपह<लाइ+ अनुमित िदयो। 
 
यिद मैले खोप लगाउने िनण+य गरँे भने, मैले कुन COVID-19 खोप 8लनु पछ+? 
हाल, फाइजर र मोडेना+ खोपह< संयुs रा� अमेOरकामा उपल� छन्। तiाªको सुझाव बमो8जम दबैु खोपह< उ�ै 4भावकारी 
छन्। यिद तपाइँले खोप 8लने िनण+य गनु+PQछ भने, तपाइ+कामा उप¬� भएको खोपलाइ+ 8सफाOरस गOरQछ । दईु खुराक 4ा� गन+ 
िन8oत गनु+होस्। यिद तपाM दोो खुराक न8लनकोलािग रो®नुभयो भने, तपाMले खोपको पूण+ लाभ 4ा� गन+ स~ु P�। 
 

COVID-19 खोपह<को पूण+ एफडीए \ीकृित किहले Pनेछ? 
यो खोपह<को पूण+ एफडीए \ीकृित किहले स¯मा Pनेछ भ�ेबारे हालमा थाहा भएको छैन। 
 
गलफुलेको खोप 4ा� गन+ चार बष+ लाhो भने, कसरी  चै COVID-19 खोप सुर8kत र यिjको चाँडो परीkण गन+ सिकQछ त? 
धेरै कारकह< 8थए जसले COVID-19 खोपह< यती 8छटो िवक8सत Pन मxत ग� यो।समयको गतीसँगै, आधारभूत अनुस°ान र 
��िनकल परीkण गन+  रकम तथा अt महJपूण+ ोतह| लगानी गOरएको 8थयो। नयाँ परीkण के±ह< िवकास गनु+को स²ा 
वै�ािनकह<ले अव�eत के±ह<मा सामेल भएका कारण, समय बचत गरे।साथै, सं³मणको सं´ बढ्दै गदा+,बै�िनकह<लाइ+ 
समूदायमा को8भड िब<} खोप लगाएका र नलगाएका कारण सं³िमत भएका जनसमूदायको तु<µ तुलना गन� अवसर िम¶ो 
जसले गदा+ खोपको 4भावकारीता दे8खयो। अ�µम, तर क�·तमा पिन, ��िनकल परीkणको समयमा "नया" खोप 4योग गन+ 
इ¸ुक र सहासी \यमसेवकह<को ठूलो सं´ाले 4ि³यालाई चाडो गरायो। 
 
बेलायतमा एक नयाँ कोरोनाभाइरसको  4जाित दे8खयो। के यो खोप अझै 4भावकारी Pनेछ त? 
वत+मान र पूव+ यू.एस. सज+न जनरलह< सिहतको 8चिकºा िवशेष�ह|का अनुसार  यो खोप नया भाइरसकालािगपिन 4भावकारी 
Pनेछ भनेर िवbस गन+ सिकQछ। 
 
के खोपह< अिनवाय+ Pनेछ त? 
रा� �रमा खोपह< अिनवाय+ गराउनकोलािग योजना बनेको छैन। 
 
4भावकारीता 
खोप किjको 4भावकारी छ? 
दबैु फाइजर र मोडेना खोपह< करीव 95% 4भावकाOरता दर छ र ग�ीर रोगको रोकथाममा अR8धक 4भावकारी छ। यो दर 
उमेर, 8ल� र जातीय, साथै अµिन+िहत \ा¨ाको अवeा भएका uिsह< र पिहले COVID-19 बाट सं³िमत uिsह<मा 
लागू PQछ। 
 
 
 
 



   
 
खोप लगाएप8छ खोपले काम गन+ कित समय ला¼छ? 
COVID-19 को पिहलो खोप लगाएको केिह ह�ाप8छ केिह हदमा सुरkा 4दान गन� अपेkा गOरएको छ। दोो खोपप8छ यसको 
अ8धकतम 4भावकाOरता Pनेछ। अ8धकतम खोप 4भावकाOरताकालािग 8सफाOरश समय अव8धको बीचमा दोो खोप 8लन धेरै 
मह�पूण+ छ। 
 
यिद मलाई खोप लगाईयो भने खोपले मलाई कित समयस¯ COVID-19 बाट जोगाउने छ? 
यो खोपले किहलेस¯ रोग 4ितरोधा½क kमतामा िटZ भ�े कुरा थाहा छैन। सुरkाको समय अविदबारे अ�यन भइरहेको छ। 
 
सुरkा 
के खोपह< सुर8kत छन्? 
परीkणमा िदइएका खोपह< हजारौ ंuिsह<मा परीkण गOरयो र सुरkा आव_कताह< पार गOरस¾ो। फाइजर वा मोडेना+को 
4ार��क ��िनकल परीkण चरणह<मा कुनैपिन ग�ीर 4ितकूल 4भाव Oरपोट+ गरेको छैन्। हालस¯, पूण+ दईु-खुराक खोप 4ा� 
गरेका uिsह<को कुनै ग�ीर 4ितकूल घटनाह< Oरपोट+ गOरएको छैन। खोपको  सुरkा िनगरानी 4णालीह< खोपबाट Pन स~े 
4ितकूल पkह<को अ�न गन+ तयर छन्। यिद  अ4Rा8शत 4ितकूल घटना दे8खयो भने, िव�ह<ले यो सम¿ \ा¨को सुरkाको  
Àिwकोणबाट कितको सR  हो त भ�ेबारे चाँडै अ�यन गन� छन। िवशेष�ह<ले Rसप8छ यु.एस. खोप 8सफाOरस साखाह<दाूरा 
पOरवत+नह< आव_क छ िक छैन भनेर िनण+य गद+छन्। खोपबाट Pन स~े नकारा½क पkह< भ�ा खोपबाट पाउने लाभह< ³मश 
बिढ नै होस भ�े थहा पाउन, अनुगमन गनु+ अित महJपूण+ छ। 
 
खोपका  4ितकुल पkह< के के छन्? 
खोप 8लएका सबै rािsह<मा खोपको 4ितकुल पkह< या साइड इफेÁह< नदे8खएतापिन, यसबाट Pन स~े नकार½क 
असरह<माः हÃा घाउ, पखाला, Äरो, मांसपे8श दखुाइ र सदÅ शािमल Pन सZन। 4ाय खोप स«°ी नकारा½क पkह< या 
साइड इफेÁह< एक दे8ख दईु िदनस¯ रहQछन।खोपको 4ितकूल 4भाव दोो या बुÆरप8छ 4ाय जसो देखा पछ+। तर जे  
नागOरकह<मा  यस खोपको साइड इफेÁह< कमै दे8खएका छन। साथै, फाइजर र मोडेना+ खोपह<ले उमेर, जाित, जातीयता वा 
अµिन+िहत \ा¨ �eितका आधारमा कुनै खास सुरkा 8चµा पिहचान गन+ सकेको छैन। खोपह<बाट Pने 4ाय जसो 4ितकूल 
4भावह< भनेको सOररले खोपको पिहचान गरी Rस िब<} सOररले 4ितकृय½क स«° राखेको हो जnे गदा+ तपाइ+ \ा¨ रहन 
स~ु Pनेछ। तर  यहाँ भएका दबैु खोपह<को दीघ+का8लन 4ितकूल असरह< थहा भएको छैन। खोपको दीघ+कालीन साइड 
इफेÁह< दलु+भ छन्। खोपको अ�यन जारी छ,र 4ितकूल साइड इफेÁकोलािग अ�ान या अनुगमनपिन जारी रहनेछ। 
 
के  ियिह खोपह< दईु भाग या  दइु+ चरणका छन त? 
हो, दबैु  फाइ+जर र मोडेना+लाइ+ दइु+ चरणमा या दइु+ पटक लगाउनु पन� छ। तपाइ+ले लगाउने खोपको आधारमा दोो खुराक क�·तमा 
दइु+ दे8ख चार साताको अµरालमा लगाउनु पन�छ। हालमा भने Çलुः लाइ+ ज�ै COVID-19 लाइ+पिन वािष+क <पमा लगाउनु पछ+ 
भनेर थहा भइसकेको छैन। 
 
के COVID-19  खोप 4ा� गरेप8छ, मलाइ+ यो भाइरसले भेट्ने छैन भनेर सुिन8oत गन+ सिकQछ त ? 
अ< खोपह< ज�ै ियिह खोपह< लगाएप8छ भाइरस लाÈैन भनेर hारे8É या सुिन8oत गन+ भने सिक�। हाल स¯को जानकारी 
बमो8जम, फाइजर र मेडोना+ COVID-19  िब<} ९५% 4भावकारी छन्। खोपप8छ पिन तपाइ+ सं³िमत Pनु भयो भने अt कुनै 



   
 
रोग हÃा <पमा लागेको अनुमान गन+ सिकQछ। यसैले आÇनो मा� लगाउन जारी राËुहोस्, आफ्ना हातह< धुनुहोस् र 
सामा8जक दरूी कायम राËुहोस्। 
 
के मलाइ+ COVID-19 को खोपबाट यो भाइरस सन+ सZ ? 
होइन। तपाMले खोपबाट COVID-19 पाउनु P�। यो खोपले 8जिवत भाइरस 4योग गदÌन तर भाइरसको एक भागकालािग 
Íुि4QÎ (या 4ित8लिप बनाउन) 4योग गद+छ। 
के खोपको पिहलो चरण लगाए पछािड मलाइ+ COVID-19 ले सं³मण गराउँछ त? 
पिहलो डोज या खुराकले केिह माÏमा सुरkा 4धान गद+छ; Rसैले दइु+ डोज पुरा गरेर पूण+ सुर8kत Pनेबारे 8सफारीस गद+ छौँ। 
दबैु फाइजर र मोडेना+ भQछन् जब दबैु खुराक या डोजह< 8लइQछ,  दबैु खोपह< करीव 95% 4भावकारी छन्। 
 
यिद मलाई खोप लगाईयो भने, के मैले मा� लगाउन जारी राËुपद+छ, मेरा हातह< धुन र मेरो दरूी कायम राËु पछ+ त ? 
हो, तपाईले खोप लगाएपिन मा� लगाउनु पछ+, हात धुनु पछ+, क�·तमा छ िफटको  दरूी राËुपद+छ र ठूला जमघटह< (िवशेष गरी 
घर 8भÏ) टाडा  रहनु पछ+। जब अ8धकतम मािनसह<ले खोप लगाएर को8भडसँग लड्ने 4ितरोधा½क kमता बढाउछन र जब यो 
रोग समूदायबाट  उyे8खिनय <पले हटेर जाQछ, RसपछािडमाÏ समूहगत भेला Pन सिकQछ।  
 
 के हालमा मैले यो खोप अ\ीकार गरँे भने,  प8छ एफडीए (FDA) Ñारा \ीकृत भएप8छ मेरो िवचार पOरवत+न गन+ सZु त? 
हो। 
 
यिद मलाइ+ पिहले नै  COVID-19 भएको अवeामा, मैले खोप 8लन आव_क छ? 
तपाMले खोप 8लनेबारे िवचार गनु+पछ+ िकनभने केिह uिsह< जसलाई भाइरस भएको 8थयो पुन: सं³िमत भइरहेका 
छन्।COVID-19 को सं³मणप8छ  सOररको रोगसँग लड्ने 4ितरोधा½क kमता कित लामो रहQछ भ�ेबारे अ¢w छ। र यो 
kमता rािs िवषेश Pन सZ या rािs-rिsमा फरक Pन सZ। 
 
यिद मैले खोप लगाउने िनण+य गरँे भने, के क�ा जानकारी उपल� गराउनु पछ+? 
तपाइ+ले उपल� गराउने सूचनाह< खोप लगाइ+िदने rािsमा भर पद+छ। िनयिमत डाÁर भेट्न जानु अिघ चािहने सूचना ज�ै हो र  
के क�ा 4माण-पÏ चािहनेबारे पिहला नै फोन गरेर बुÒने। आव_कता बमो8जम, ज�ैः डÓाइभरको इजाजतपÏ र \ा¨ बीमा ।  
 
मेरो जानकारी कसरी 4योग Pनेछ? 
तपाMको \ा¨ सेवा जानकारी सुर8kत रहनेछ। यो अनैितक तOरकामा 4योग गन+ िमÔैन र गनु+ Pँदैन। सीिमत uिsगत जानकारी 
तपाMको eानीय खोप kेÏबाट रा� र संघीय सरकारमा Oरपोट+ गOरएको PQछ। 
 
के मेरो बÕालाइ+ खोप लगाउनु सुर8kत हो त? 
4ार��क ��िनकल परीkणह<मा बÕाह< सािमल 8थएनन्। यसैले हालमा १६ बष+ भ�ा मुिनका बÕाह<लाई कुनै खोप छैन। 
कारण, थप अ�यनह< पूण+ गन+ आव_क छ। जे होस्,फाइजरको खोप आपतकालीन 4योगको लािग १६ बष+ वा सोभ�ा बढी 
उमेरकालाई र मोडेना+को  खोप १८ बष+ भ�ा बढी उमेरका लािग अ8धकृत गOरएको छ। 
 



   
 
के यो गभ+वती मिहलालाई खोप लगाउन सुर8kत छ? 
धेरै खोपह< गभ+वती मिहलाह<कोलािग 8सफाOरस गOरQछ। तर मोडेना+ या फाइ+जरले COVID-19को ��िनकल परीkणमा 
गभ+वती मिहलाह<लाई समावेश गरेका 8थएनन। यसैले, गभ+वती मिहलाह<मा खोपले कसरी काय+ गद+छ भ�ेबारे िन8oत <पमा भ� 
सिकदैन। COVID-19 Pने गभ+वती मिहलाह<लाई यसको ग�ीर असर बढी PQछ भ�ेबारे धेरै अ�यनह<ले देखाएका छन। 
 
के िव�ालयह<ले िव�ाथÅह<लाई गलफुले र दादरुाको खोप ज�ै COVID-19 खोप लगाउन ज<रत  छ ? यिद मेरो बÕालाइ+ 
COVID-19 लगाउन मैले अ\ीकार  गरँे भने के मेरो बÕालाइ+ 4ितब° लगाइनेछ ? 
हालमा िव�ाथÅह<लाई COVID-19 खोप 8लन आव_क छैन। बÕाह<कालागी यो खोप अनुमोिदत Pदै उप×द  Pन केही 
समय लाØे छ। 

 

िवतरण 
के यो खोप कnाइ+ पिहला लगाइ+Qछ तः COVID-19 को सं³मणमा पन+ अित जो8खम भएकाह<लाइ+ िक अt जnाइ+ 
COVID-19 ले भेटेको अवeामा ग��र सं³मणको जो8खममा रहेकाह<लाइ+? 

रोग िनयSण तथा रोकथाम के± (सीडीसी) ले देशका २१ िम8लयान \ा¨कमÅ र ३ िम8लयान दीघ+कालीन \ा¨ सुिवधाह<मा 
रहेका िबरामीह<लाइ+  4ाथिमकता िदने योजनालाई समथ+न गरेको संघीय सरकारले पठाएको कुनै पिन खोपको लािग कुन समूह 
पिहलो PQछ भ�े स«°मा रा�ह<को िनण+य PQछ, तर उनीह<ले सीडीसीको 8सफाOरस बमो8जम काम गन� अपेkा गरीएको छ। 
\ा¨ सेवाकमÅह< र दीघ+कालीन हेरचाह सुिवधामा खोप लगाएप8छ, स�वतः अकÙ खोप लगाउने मािनसह< ८७  िम8लयन 
आव_क कामदारह< - ज�ै 8शkक, 4हरी अ8धकारीह<, फायर फाइटरह<, जेल अ8धकारीह< र िकराना Æोरका कम+चारीह< पन� 
छन। Rसप8छ १०० िम8लयन वय�ह< जÛाः  ग��र र दीघ+का8लन रोगीह< र \ा¨ उÕ जो8खममा रहेकाह<कासाथै ७५ बष+ 
उमेर वा सो भ�ा पाको उमेरका rािsह<। 

 

खोपह< सव+साधारणलाई किहले उपल� Pने छन? 

4Rेक रा�लाई खोप 4ा� गन�, भÜार गन�, िवतरण गन� र 4ाथिमकताको योजना तयार गन�बारे भिनएको छ। िमजौरी र 
इ8लनोइजका रा�ह<मा अझै सव+साधारणलाई खोप 8लनकालािग समय ता8लका तय गरेको छैन। य�िप, सबैभ�ा संवेदनशील र 
ग�ीर जनसं´ालाई खोप लगाउन 4ाथिमकता िदइनेछ। \ा¨ सेवाकमÅह<; दीघ+का8लन सुिवदा ज�ैः न8स+ङ  होमह<का 
बा8स�ा र कम+चारीह<कासाथै अÞपंिsका सेवकह<, 8शkकह< र 8शkा स«�°त कम+चारीह< ,बाल सेवा कम+चारीह< ज�ा 
आव_क कामदारह<; र १८ बष+ वा मा8थका \ा¨ उÕ जो8खममा रहेका uिsह< यो समूहमा पद+छन्। 
 
जब खोप सामाt जनतामा उपल� PQछ, म कहाँबाट खोप 8लन सZु? 
संघीय सरकारले थप खोप िवतरण गन� ³ममा, हजारौ ंखोप 4दायकह< उपल� Pनेछन्, ज�ैः डाÁरको काया+लय, खुÑा फाम�सी, 
अ¢तालह< र संघीय योh \ा¨ के±ह< (Federally Qualified Health Centers (FQHCs)) लगायत अt सेवा 
के±ह<बाट खोप 8लन सिकQछ। 
 
 



   
 
के यो खोप िनःशुÃ हो? 
\ा¨ बीमा भएका या नभएका सबैलाइ+ यो खोप िनःशुÃ उपल� Pनेछ। कसैलाइ+पिन COVID-19 खोपका लािग शुÃ 
8लन या िबल गन+ िमÔैन।  खोप 4दायकह<ले बीमा, मेिडकेड वा मेिडकेयरबाट 4शासन स«�°त शुÃभने 8लन स~े छन। 
 
रोजगार र खोप 
 
के मैले  COVID-19 खोप मेरो रोजगार स«°मा लगाउन ज<री छ? 
COVID-19 खोप 4ा� गन+ कुनै संघीय वा रा� जनादेश छैन। रोग िनयSण र रोकथाम के± (CDC) ले १८ बष+ वा मा8थ 
उमेरका सबै अमेOरकîह<लाई यो खोप 8सफाOरस गद+छ। 
 
के म काममा फिक+ नु अगािड,मेरो रोजगारदातालाइ+  मैले COVID-19 खोप लगाएको 4माण पेस गनु+ पछ+? 
यो िवषय िन8ज कvिनका रोजगारदातामा भर पद+छः कम+चारीह<ले COVID-19 को खोप लगाउन अिनवाय+ छ या छैन भनेबारे 
उहाँले िनधो गनु+ Pनेछ। 
 
यिद मैले खोप 8लन अ\ीकार गरे भने के PQछ? 
खोप अ\ीकार गदा+ कुनै कानूनी सजायह< (ज�ै जOरवाना, \ीकृित वा सजाय)छैनन् । यिद तपाइँले खोप लगाउनु भएन भने, 
तपाइँ भाईरसबाट सुर8kत PनुPने छैन जसले COVID-19 लाई िन·Rाउँछ। साथै, तपाईले यस घातक भाइरसलाई सहकमÅ र 
ि4यजनह<लाई सान� जो8खममा Pनु Pनेछ। 

के मैले COVID-19 खोप अ\ीकार गरेमा म रोजगारबाट िनïा8सत Pने छु त? 

हो, िनजी कvनीह<ले COVID-19 खोप न8लएकोमा तपाMलाई िनïा8सत गन+ सðदछन्, िकनिक  रोजगारीका सत+ह<को एक 
भागका <पमा खोप अिनवाय+ 8लनेबारे सत+ रहेको PQछ।  यसबारे धेरै जसो कvनीह|सँग अझैपिन नीित छैन। केही कम+चारीह< 
\ा¨ वा धािम+क कारणले गदा+ खोप 8लनबाट छुट पाउन सðदछन्। 

 
इQÇलुयनजा या <धाखोिक र COVID-19 (को8भड-१९) 

 
यिद मलाई मौसमी Çलू खोपबाट एलजÅ PQछ भने, के मैले COVID-19 खोप 8लन सुर8kत PQछ त? 
यसको जो8खम िनधा+रण गन+ तपाइ+को \ा¨ सेवा 4धान गन� डाÁरसँग कुरा गन�। तपाइ+लाइ+ के कुराले एल8ज+ PQछ र यो ब�ु 
COVID-19 खोपको अ8भ� भाग हो िक होइ+न भ�े तiमा भर पद+छ।  
 
के Çलू या <घाखोिकको खोपले मलाई कोरोनाभाइरस Pनबाट बचाउँछ? 
इQÇलुएQजा (Çलू) र COVID-19 दईु फरक भाइरस पOरवारसँग स«�°त छन। Rसैले एउटा खोप अकÙ रोगकोलािग 4योग गन+ 
िमÔैन। यस वष+पिन  तपाइ+ले Çलु या <घाखोिकको खोप लगाउनेबारे िबचार गनु+ होला। 
 
 



   
 
के मैले दबैु Çलू खोप र COVID-19 खोप 8लन आव_क छ? 
मौसमी Çलू खोपले तपाइँलाई COVID-19 बाट बचाउँदैन।  Çलू र COVID-19 दबैुबाट एकैसाथ सं³िमत Pँदा अझ ग�ीर 
िबरामी पन+ सिकQछ। यही कारणले गदा+ Çलू खोप र COVID-19 खोप 8लनेबारे िवचार पुया+उन अित महJपूण+ छ। 
 
 

िनñ मा�मह<बाट  सूचनाह< 4ा� गरीइएको हो: 

• िमजौरी - https://covidvaccine.mo.gov/ 
• इ8लनोइज - https://www.dph.illinois.gov/covid19/vaccination-plan 
• रोग िनयSण र रोकथामकालािग के±ह< (CDC) - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/index.html 
• संयुs रा� खा� र औष8ध 4शासन (एफडीए) - https://www.fda.gov/emergency-preparedness-

and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines 
• सेÉ लुइज मेटÓोपो8लटेन पेýािमक टा� फोस्+। 

 


