
 
 

 

 

 

 

  

खोप सबैकोलागि ग िःशुल्क/ फ्री छ। खोप लिाउ  दर्ाा वा 

रेगिष्टर िदाा, र्पाईलाई स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इनु्सरेन्स िसै्त 

मेगिकेि्) बारे िा कारी उपलब्ध िराउ  भग एको हु सक्छ, 

र्र खोप लिाउ  स्वास्थ्य बीमा चााँगहदै  ।  

खोपले कोगभि-१९ (COVID-19) ग को पा े काम वा उपचार 

िदै ; यसले र्पाइाँको शरीरलाई कोगभि-१९ (COVID-19) बाट 

बचाउ  अथवा कोरो ाभाइरस लाग्न  गद  मद्दर् िदाछ। 

र्पाईंलाई कोगभि-१९ (COVID-19) को खोप वा सुइबाट 

कोरो ाभाइरस सदै  ।  

यगद र्पाईंलाई पगहला कोरो ाभाइरस लािेको भए पग , र्पाईं 

अझै पग  खोप लिाउ  सकु्नहुन्छ।  

यो खोप संघीय वा राज्य सरकारले लिाउ ै पछा  भ ेर र्ोगकएको 

छै ।  

वितरण (Distribution) 

खोपको गवर्रण से्टट (राज्य) स्वास्थ्य गवभािहरू मार्ा र् 

व्यवस्थाप  िररन्छ। अगिक िा कारीकोलागि 

healthvermont.gov र health.ny.gov मा हे ुाहोला ।   

खोप कम्पनीहरू (Vaccine Companies) 

आपर्कागल  प्रयोिकोलागि भ ेर माचा १ सम्ममा र्ी  खोपहरू 

उपलब्ध छ ् : र्ाइिर, मि ाा र िोन्सो  एण्ड िोन्सो  । 

र्ाइिर र मि ाा खोपहरुको िोि पुरा ि ा दुई चोगट लिाइन्छ। 

र्ाइिरखोपको िोि पुरा ि ा २१ गद को र्रकमा दुबै खोप 

लिाउ ु पछा । मि ााखोपको िोि पुरा ि ा २८ गद को र्रकमा 

दुबै खोप लिाउ ु पछा ।  र्पाईले लिाउ े दुबै खोप एउटै ग माार्ा 

कम्प ीको हु ेछ ् - र्ाइिरको हो भ े र्ाइिरको मात्र, 

मि ााको हो भ े मि ााको मात्र, एउटा र्ाइिर अग  एउटा 

मि ााको िरराँ दै । हालमा भ े कु  कम्प ीको खोप र्पाईले 

प्राप्त ि ुाहुन्छ, स्था ीय उपलब्धर्ामा आिाररर् हु ेछ। थप 

खोपहरू एसटर ोिेग का र अन्य कम्प ीहरुबाट उपलब्ध हु  

सक्छ । 

प्रभािकारीता  (Effectiveness) 

भ्याक्सि  प्रभावकारी हु कालागि र्पाईले दुइटै खोप (दोि) पूरा 

ि ुापछा । 

 यााँ खाले कोरो ाभाइरस ( यााँ भेररयन्ट) गवरूद्ध खोपको 

प्रभावकाररर्ा अझै प ी अध्यय  भइरहेको छ, र पररणामहरु 

आशाि क छ ्। यसबारे अझै ग कट अ ुिम  र अध्यय  

भइरहेको छ। 

खोपले पाननसके्न असर (साइड इफेक्ट) (Side Effects) 

खोपबाट हल्का साइि इरे्क्टहरू हु ु सामान्य कुराहरु हु ्।  

यसको मर्लब यो होइ  गक र्पाईंसाँि कोरो ा (COVID) छ। 

यस्ता (र्लका) लक्षणहरू देखा प ा सक्छ ् :    

 २४ देक्सख ३६ घण्टासम्म रुिामागका को िस्तो लक्षणहरू 

देखा प ुा;  

 थका  महसुस हु ु;  

 सुइ लिाको पाखुरा दुख् ु;  

 टाउको दुख् ु।   

यी साइि इरे्क्टहरू दोस्रो खोप पगछ मात्र बढी देक्सख े 

सम्भाव ा हुन्छ। 

  

 

हाम्रो के्षत्रका माग सहरु हालमा कोगभि-१९ (COVID-19) 

अथवा कोरो ाभाइरसबाट बच्न खोप लिाइरहेका छ ् ।   

 

कोगभि-१९ (COVID-19) खोपको बारेमा यहााँ केगह 

सहयोिीमूलक िा कारी छ।    

कोवभड-१९ अथिा कोरोनाभाइरस खोप सम्बन्धी जानकारी । 

 



 

 

 

 

एलजीहरू (Allergies) 

र्पाईंलाई एलिी भए पग  खोप लिाउ  गमल्छ (योग्य हु ुहुन्छ) ।  

यगद गविर्मा र्पाईंलाई कु ै भ्याक्सि  वा औषिीबाट िम्भीर 

एलिी भएको गथयो र र्पाईंलाई र्त्काल मेगिकल हेरचाह 

आवश्यक परेको गथयो भ े, खोप गल ु अगघ र्पाईंको िाक्टरसाँि 

सल्लाह ि ुा महत्त्वपूणा हुन्छ।    

योग्यता (Eligibility) 

प्रगर्रक्षा सम्झौर्ा भएका व्यक्सि (गबमारसाँि लि्  सके्न शक्सि 

कम्िोर स्वास्थ भएका माग स) हरुले पग  खोप गल  सकु्न हुन्छ।  

। यस्त रोिहरुमा एचआईभी, हृदय रोि, मिुमेह, दम, गदशा साँि 

सम्बक्सिर् रोि (इररटेल बोवेल गसन्ड्र ोम), र गसकल सेल िस्ता 

गबमारहरु पदाछ ्।   

उमेर (Ages):  मि ाा (Moderna) खोप १८ बषा भन्दा मागथका 

ब्यक्सिहरुलाई लिाइन्छ र र्ाइिर खोप १६ बषा भन्दा मागथका 

ब्यक्सिहरुलाई लिाइन्छ।   

गभनिती/ स्तनपान (Pregnancy & Breastfeeding): 

िो िभावर्ी हु ुहुन्छ अथवा बच्चालाई दूि  खुवाउदै  हु ुहुन्छ 

भ ेपग  यो खोप उगचर् हु सक्छ; खोप लाउ ु अगघ  आफ् ो 

िाक्टरसंि सल्लाह ि ुा उगचर् हुन्छ।    

 

 

प्रवतरक्षा (Immunity) 

पयााप्त (िेरै भन्दा िेरै) व्यक्सिहरूले खोप  गलएसम्म सर्का र्ा 

अप ाउ ु आवश्यक छ।  यो भ ेको अब आउ े  िेरै मगह ाको 

कुरा हो।   यस्को मर्लब के हो भ े र्पाईले खोप लाएर पग  

कोरो ाबाट बच्न हाल िरररहेका आवश्यक कुराहरुको पाल ा 

िरररह ु प े छ:   

 मास्क लिाउ ु;  

 हार् िु ु;  

 आफ् ो घर पररवार देक्सख बागहरका व्यक्सिहरू साँि ६ 

गर्ट को दुरर राखे्न ;  

 कु ै पग  सामुगहक भेलाहरु  ि े।   

 

साांसृ्कवतक कुरासँग सम्बन्धन्धत जानकारी (Culturally 

Specific Information)  

खोपमा कु ै पग  मा व, िीव िनु्त, वा पशु पंछीको सामग्री 

राखेको छै । 

भ्याक्सि मा कु ै से्टम कोगशका (गिगबर् आाँरै् बि् े खाल्को 

र्त्व) राखेको छै । 

 

यगद र्पाईंलाई भाषाको कारण दर्ाा ि ा अवरोिका भएको छ र 

मद्दर्को आवश्यकर्ा छ भ े, कृपया  AALV, USCRI वा 

UVM/VTLEND मा सम्पका  ि ुाहोला ।  

  

  

 

यो िा कारी AALV, USCRI Vermont, र UVM/VTLEND को 

सहकायामा गवकगसर् िररएको हो ।  

 

अरु थप िा कारी 

UVMHealth.org/Coronavirus मा 

पाउ  सकु्नहु े छ।   

 


