COVID-19 खोपहरूको स्न्यापसट

क्लिनिकि परीक्षणहरूिे सबै उपिब्ध खोपहरूिे COVID-19 को रोकथाममा ज्यादै राम्रो काम गर्छ ि ् भन्िे दे खाउँ र्ि ्।
Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

18 वर्छ वा सोि्दा बढी उमेरका
मानिसहरूका िागग - 1 डोज

6 महहनादे खख 4 वर्छसभमका
बच्चाहरूका िागग - 3 डोज, पटहिो
डोज िगाएको 3 हप्तापनर्, दोस्रो डोज
िागएको 8 हप्तापनर्

Adenovirus (भाइरि भेलटर) खोप
मैले प्रारम्भिक शङ्
ृ खलामा कति डोज
लगाउनुपर्छ ?
िपाईंले आफ्नो प्रारम्भिक शङ्
ृ खला
पूरा गरे को 2 हप्िापतर् िपाईं पूर्छ
रूपमा सुरक्षिि हुनुहु्र्

Moderna

Pfizer र Moderna दव
ु ै mRNA खोपहरू हुि ्।

Novavax

प्रोटटि सबयनु िट खोप

6 महहना वा सोि्दा बढी उमेरका
अगधकाांश व्यक्लतहरूका िागग - 2 डोज,
4-8 हप्ताको फरकमा

12 वर्छ वा सोि्दा बढी उमेरका
अगधकाांश व्यक्लतहरूका िागग - 2
डोज, 3-8 हप्ताको फरकमा

रोग प्रतिरोधात्मक िमिा कमजोर िएका
6 महहना र सोि्दा बढी उमेरका
मानिसहरूका िागग - 3 डोज, पटहिो डोज
िगाएको 4 हप्तापनर् दोस्रो डोज, दोस्रो
डोज िगाएको कम्तीमा 4 हप्तापनर् तेस्रो
डोज

रोग प्रतिरोधात्मक िमिा कमजोर
िएका 12 वर्छ र सोि्दा बढी उमेरका
मानिसहरूका िागग - 2 डोज, पटहिो
डोज िगाएको 3 हप्तापनर् दोस्रो डोज

5 वर्छ वा सोि्दा बढी उमेरका
अगधकाांश व्यक्लतहरूका िागग - 2 डोज,
3-8 हप्ताको फरकमा
रोग प्रतिरोधात्मक िमिा कमजोर
िएका 18 वर्छ र सोि्दा बढी
उमेरका मानिसहरूका िागग - 2 डोज,
Johnson & Johnson को 1 डोज,
पटहिो डोज िगाएको कम्तीमा 4
हप्तापनर् mRNA खोपको अको डोज

रोग प्रतिरोधात्मक िमिा कमजोर
िएका 5 वर्छ र सोि्दा बढी उमेरका
मानिसहरूका िागग - 3 डोज, पटहिो
डोज िगाएको 3 हप्तापनर् दोस्रो डोज,
दोस्रो डोज िगाएको कम्तीमा 4
हप्तापनर् तेस्रो डोज

यो खोप लगाउनका लागग म कति
वर्छको हुनुपर्छ ?

18 वर्छ वा सोभन्दा बढी उमेरको

6 मटहिा वा सोभन्दा बढी उमेरको

6 मटहिा वा सोभन्दा बढी उमेरको

12 वर्छ वा सोभन्दा बढी उमेरको

मैले बुस्नटर डोज कहहले लगाउनुपर्छ ?

तपाईंिे अक्न्तम डोज िगाएको 2
मटहिापनर् - 18 वर्छ वा सोभन्दा बढी
उमेरको

तपाईंिे अक्न्तम डोज िगाएको 5
मटहिापनर् - 5 वर्छ वा सोभन्दा बढी
उमेरका अगधकाांश मानिसहरूका िागग

तपाईंिे अक्न्तम डोज िगाएको 5
मटहिापनर् - 18 वर्छ वा सोभन्दा बढी
उमेरका अगधकाांश मानिसहरूका िागग

हाि बुस्टर खोप स्वीकृत गररएको र्ै ि

बस्न
ु टर खोपको दोस्रो डोज कसले
लगाउनुपर्छ ?

18 वर्छ र सोभन्दा बढी उमेरका जो
कोही पनि पटहिो बुस्टर खोप िगाएको
4 मटहिापनर् mRNA खोपको बुस्टर
िगाउि योग्य हुन्र्ि ्

के यस खोपले िाइरसका ववभि्न
िेररय्टहरू ववरूद्ध सरु िा गर्छ ?

गर्छ । हािसम्मका अध्ययिहरूिे प्रयोगमा रहे का खोपहरूिे हाि फैलिरहे का भेररयन्टहरू ववरुद्ध सुरक्षा प्रदाि गिे सङ्केत गदछ र्ि ्। वैज्ञानिकहरूिे ियाँ भेररयन्टहरूको
अध्ययिािई जारी राख्ने र्ि ्।

50 वर्छभन्दा बढी उमेरका वा रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका - पटहिो
बुस्टर िगाएको 4 मटहिापनर्

हाि दोस्रो बस्
ु टर खोप स्वीकृत
गररएको र्ै ि

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

म्ललतनकल परीिर्हरूमा खोपको
प्रिावकाररिा कस्निो गियो?

कुिै पनि रोग ववरूद्ध 74% सरु क्षा
गम्भीर रोग ववरूद्ध 85% सुक्षा
अस्पताि भिाछ र मत्ृ यु ववरूद्ध
100% सुरक्षा

कुिै पनि रोग ववरूद्ध 95% सुरक्षा
मत्ृ यु ववरूद्ध 100% सुरक्षा

कुिै पनि रोग ववरूद्ध 94% सुरक्षा
मत्ृ यु ववरूद्ध 100% सुरक्षा

कुिै पनि रोग ववरूद्ध 90% सुरक्षा
मत्ृ यु ववरूद्ध 100% सुरक्षा

यसका अवयवहरू के-के हुन ्?

फ्याट, िुि र गचिीको साञमा खोपिे
एडडिोभाइरसका सक्रिय अवयवहरू
समावेश गर्छ ।

फ्याट, िुि र गचिीको साथमा,
खोपिे मेसेन्जर RNA (mRNA) का
सक्रिय अवयवहरू समावेश गर्छ ।

फ्याट, िुि र गचिीको साथमा खोपिे
मेसेन्जर RNA (mRNA) को सक्रिय
अवयवहरू समावेश गर्छ ।

फ्याट, िुि र गचिीको साथमा खोपिे
स्पाइक ग्िाइकोप्रोटटिका सक्रिय
अवयवहरू समावेश गर्छ ।

म्ललतनकल परीिर्हरूमा कसलाई
समावेश गररएको गियो?

• 3.3% एलसयािी
• 9.5% अमेररकी भारतीय वा
अिास्का निवासी
• 19.4% अश्वेत/अक्रिकी अमेररकी
• 45% टहस्पानिक/ल्याटटङ्स
• 0.2% हवाई निवासी वा अन्य
प्रशान्त द्वीपवासी
• 5.6% बहुि जानत
• 59% श्वेत

• 4% एलसयािी
• 0.6% अमेररकी भारतीय वा
अिास्का निवासी
• 10% अश्वेत/अक्रिकी अमेररकी
• 26% टहस्पानिक/ल्याटटङ्स
• 0.2% हवाई निवासी वा अन्य
प्रशान्त द्वीपवासी
• 3% बहुि जानत
• 82% श्वेत

• 5% एलसयािी
• 1% अमेररकी भारतीय वा
अिास्का निवासी
• 10% अश्वेत/अक्रिकी अमेररकी
• 20% टहस्पानिक/ल्याटटङ्स
• 0.2% हवाई निवासी वा अन्य
प्रशान्त द्वीपवासी
• 2.1% "अन्य जानतका"
• 79% श्वेत

• 75% श्वेत
• 12% अश्वेत/अक्रिकी अमेररकी
• 7% अमेररकी भारतीय वा
अिास्का निवासी
• 22% टहस्पानिक/ल्याटटङ्स

41% ववश्वव्यापी गचक्रकत्सा
परीक्षणका सहभागीहरूमा 1 वा बढी
स्वास््य समस्याहरू अन्तनिछटहत र्ि ्

46.2% ववश्वव्यापी गचक्रकत्सा
परीक्षणका सहभागीहरूमा 1 वा बढी
स्वास््य समस्याहरू अन्तनिछटहत र्ि ्
34.8% सहभागीहरू मोटा गथए।

22% ववश्वव्यापी परीक्षणका
सहभागीमा 1 उच्च-जोखखमको
समस्या र 4% मा 2 वा सोभन्दा
बढी उच्च-जोखखममा समस्याहरू र्ि ्

परीक्षणमा सहभागीहरूमध्ये 95%
उच्च जोखखममा रहे का गथए - या त
65 वर्छ भन्दा बढी उमेरका
व्यक्लतहरू वा बारम्बार COVID-19
को सम्पकछमा आउिे वा सघि ज्यादा
जिघित्व भएका स्थािहरूमा
जीवियापि गरररहे का वा त्यस्ता
वातावरणहरूमा काम गिे।

DOH 820-169 August 2022 Nepali
यो कागजातिाई अको ढाँचामा अिुरोध गिछ 1-800-525-0127 मा फोि गिह
ुछ ोस ् । सुन्ि िसलिे वा सुन्ि गाह्रो हुिे
ग्राहकहरूिे, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोि गिह
ुछ ोस ् वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेि गिह
ुछ ोस ् ।

