COVID-19 खोपहरू: जान्नप
न ने कनरा
मैले खोप कहााँबाट
लिाउन सतछु?

मैले अपोइन्टमेन्ट
कसरी तनर्ाुरण िने?

तपाईंको स्वास््य प्रदायक

आफ्नो प्रदायकलाई फोन गनह
नु ोस ् वा अनलाइन
अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गनह
नु ोस ्

सावुजननक खोप क्ललननकहरू

हाम्रो वेबसाइमा जानह
न ोस ्: vaccinelocator.doh.wa.gov/

स्िानीय फामेसीहरू

वा 1-800-525-0127 मा फोन गनह
नु ोस ्, त्यसपनि #
थिच्नह
न ोस ्।
भाषा सहायता उपलब्र् ि।

पप-अप वा सामद
न ानयक क्ललननकहरू

यो भभन्न हनन्ि। तपाईंले क्ललननकको बारे मा सािी वा
समद
न ायको सदस्यबाट सन्
न न सलनह
न न न्ि। उनीहरूलाई कसरी
साइन अप गने भनेर सोध्नह
न ोस ्।

मैले मेरो खोप अपोइन्टमेन्टमा
के ल्याउनप
ु छु ?

खोपको मूल्य कतत हो?

तपाईंलाई
सककन्ि,
आवश्यक

तपाईंले ननिःशल्
न क खोप पाउनह
न न न्ि।
तपाईंलाई शल्
न क लगाउन वा बबल
ददनन हनुँदैन।

ननम्न कनरा ल्याउन अनरन ोर् गनु
तर तपाईंले नतनीहरूलाई ददन
हनुँदैन:

• पदहचान
• बबमा कार्ु
• सामाक्जक सरन क्षा नम्बर

मलाई र्दोस्रो शट आवश्यक हुन्छ?

तपाईंले खोप लिाउनको लागि तपाईं यु.एस.
नािररक हुनप
ु र्दै न। उनीहरूले तपाईंको
अध्यािमन स्थथतत माग्ने छै नन ्।
जनथवाथ्य उद्र्दे श्यहरूका लागि व्यस्ततित
डाटा मात्र प्रयोि िररनेछ।

केही खोपहरू दईन मात्राका हनन्िन ्।
तपाईंले एकदमै सरन क्षाको लाथग पण
ू ु
रूपमा खोप लगाएपनि लगभग दईन
हप्ता लाग्ि। केही मान्िे हरूलाई
बस्
न टर र्ोज चादहन सलि ।
Pfizer-BioNTech

2 मात्राहरू, 21 ददनको अन्तरालमा

Moderna

2 मात्राहरू, 28 ददनको अन्तरालमा

Johnson & Johnson

1 मात्रा

थप जानकारीका लागि

यसमा जानुहोस ्: COVIDVaccineWA.org वा DOH.WA.GOV/Coronavirus

यसमा फोन िनह
ु ोस ्: 1-800-525-0127, त्यसपनि # थिच्नह
न ोस ्। भाषा सहायता उपलब्र् ि।

साइड इफेतटहरू के-के हुन ्?

तपाईंलाई सम्भाववत रूपमा साइर् इफेलटहरू दे खिखन्ि।
तपाईंको शरीरभरर:
•
•
•
•
•
•

िकाइ लाग्ने
टाउको दख्ने
माांसपेशी दख्न
न े
जार्ो महसस
न हनने
ज्वरो आउने
वाकवाकी लाग्ने

COVID-19 खोपले के िछु ?
COVID-19 खोपले तपाईंको शरीरलाई
तपाईंलाई बबरामी हननबाट टाढा राख्ने
रोगप्रनत प्रनतरक्षाहरू ननमाुण गनु
प्रभशक्षक्षत गिु ।

खोपहरू सुरक्षित हुन्छन ्?
हनन्िन ्। सबै खोपहरू र्दशौं हजार माननसहरूमा परीक्षण
गररएका थिए।
नतनीहरू र्ेरै जानतका र मोटोपना, मर्नमेह, मट
न न रोग,
कलेजो रोग र HIV जस्ता स्वास््य अवस्िाहरू भएका
माननसहरूमध्ये सरन क्षक्षत भएको दे खिखएको थियो।

तपाईंले शट पाउनभ
ु एको
पाखुरामा:
• दख्न
न े
• रातोपना हनने
• सक्न न्नने
दईन शटहरू ददइने खोपहरूका लाथग, दोस्रो शटपनि
साइर् इफेलटहरू अझ खराब हनन सलिन ्।
तपाईंलाई एलक्जुक प्रनतकिया भएमा 911 मा फोन
गनह
नु ोस ्। तपाईं कननै पनन साइर् इफेलट ररपोटु गनु
V-safe को लाथग साइन अप गनु सलनह
न न न्ि:
vsafe.cdc.gov.

के एउटा खोप अरूभन्र्दा राम्रो हुन्छ?
हामी कोभभर्-19 ववरुद्र्को Johnson &
Johnson (J&J) खोपको साटो mRNA खोप
(Pfizer-BioNTech वा Moderna) लगाउन
भसफाररस गिौँ ।
तपाईं J&J खोप लगाउन चाहनह
न न न्ि भने यो
खोप पनन उपलब्र् ि । तपाईंका लाथग उपलब्र्
ववभभन्न खोपहरूका सम्बन्र्मा आफ्नो स्वास््य
सेवा प्रदायकसुँग कनरा गनह
नु ोस ् ।

Department of Health (स्वास््य
ववभागले) कननै सरन क्षा सरोकार िै न
भनी सनन नक्श्चत गनु ननयभमत रूपमा
सरन क्षा ररपोटु हरू जाुँच गिु ।

मैले खोप ककन लिाउनुपछु ?
खोप लगाउनाले तपाईंलाई काममा सरन क्षक्षत रहन र
आफ्ना सािीहरू र पररवारसुँग फेरर समय बबताउन
मद्दत गनेि।
तपाईं गम्भीर रूपमा बबरामी हनने, अस्पतालमा भनाु हनने
वा COVID-19 बाट मत्ृ यन हनने सम्भावना कम हननेि।

?

DOH 348-804 December 2021 Nepali
यो कागजातलाई अको ढाुँचामा अननरोर् गनु, 1-800-525-0127 मा फोन गनह
नु ोस ्। कान नसनन्ने वा सनन्नमा कदिनाई हनने
ग्राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनह
नु ोस ् वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनह
नु ोस ्

