
यदि तपाईंले 
निम्ि खोप 
लगाउिुभएको 
हो भि.े..

बुस््टर डोज कसल े
लगाउिुपर््छ कुि खोपको बुस््टर डोज लगाउिुपर््छ बुस््टर डोज कनहल ेलगाउिुपर््छ

Moderna

6 महिना वा सोभन््दा बढी उमेरका 
माहनसिरू

6 महिनादेखि 4 वर््षसम्मका बालबाललकालाई उनीिरूलाई जुन ब्ान्डको प्ारम्भिक खोप लगाइएको िो, सोिी ब्ान्डको अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट डोज 
लगाउनुपर््छ खोपको अन्न्तिम डोज (प्ारम्भिक शृङ्खला वा मोनोभ््यालेन््ट बुस््टर) लगाएको 

धमहतिबा्ट कम्तिीमा 2 महिनापछर्
5 वर््ष वा सोभन्दा बढी उमेरका माहनसिरूल ेPfizer वा Moderna को अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट बुस््टर डोज लगाउनुपर््छ

पहिलेको बुस््टर डोज नलगाएका 18 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहन अद्ावधिक गररएको mRNA बुस््टर डोज लगाउन सक््ददैनन ्वा लगाउन ेर्दैनन ्भन े
Novavax बुस््टर डोज लगाउन ेहवकल्प रोज्न सक्र्न ्। खोपको प्ारम्भिक शृङ्खला परूा गरकेो कम्तिीमा 6 महिनापछर् ।

Pfizer

5 वर््छ वा सोभन््दा बढी उमेरका 
माहनसिरू

Pfizer खोप लगाउने 5 वर््ष उमेरका बालबाललकािरूल ेअद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट Pfizer बुस््टर मात्र लगाउनुपर््छ
खोपको अन्न्तिम डोज (प्ारम्भिक शृङ्खला वा मोनोभ््यालेन््ट बुस््टर) लगाएको 

धमहतिबा्ट कम्तिीमा 2 महिनापछर्6 वर््ष वा सोभन्दा बढी उमेरका माहनसिरूल ेप्ारम्भिक शृङ्खलामा जुन खोप लगाएको भए पहन अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट  
Pfizer वा Moderna बुस््टर लगाउनुपर््छ

पहिलेको बुस््टर डोज नलगाएका 18 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहन अद्ावधिक गररएको mRNA बुस््टर डोज लगाउन सक््ददैनन ्वा लगाउन ेर्दैनन ्भन े
Novavax बुस््टर डोज लगाउन ेहवकल्प रोज्न सक्र्न ्। खोपको प्ारम्भिक शृङ्खला परूा गरकेो कम्तिीमा 6 महिनापछर् ।

Johnson & 
Johnson 18 वर््छ वा सोभन््दा बढी उमेरका 

माहनसिरू

18 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट Pfizer वा Moderna बुस््टर लगाउनुपर््छ
खोपको अन्न्तिम डोज (प्ारम्भिक शृङ्खला वा मोनोभ््यालेन््ट बुस््टर) लगाएको 

धमहतिबा्ट कम्तिीमा 2 महिनापछर्

पहिलेको बुस््टर डोज नलगाएका 18 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहन अद्ावधिक गररएको mRNA बुस््टर डोज लगाउन सक््ददैनन ्वा लगाउन ेर्दैनन ्भन े
Novavax बुस््टर डोज लगाउन ेहवकल्प रोज्न सक्र्न ्। खोपको प्ारम्भिक शृङ्खला परूा गरकेो कम्तिीमा 6 महिनापछर् ।

Novavax
12 वर््छ वा सोभन््दा बढी उमेरका 

माहनसिरू

12 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट Pfizer वा Moderna बुस््टर लगाउनुपर््छ उनीिरूल ेखोपको प्ारम्भिक शृङ्खला पूरा गरेको धमहतिबा्ट कम्तिीमा 2 महिनापछर्

पहिलेको बुस््टर डोज नलगाएका 18 वर््ष वा सोभन््दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहन अद्ावधिक गररएको mRNA बुस््टर डोज लगाउन सक््ददैनन ्वा लगाउन ेर्दैनन ्भन े
Novavax बुस््टर डोज लगाउन ेहवकल्प रोज्न सक्र्न ्। खोपको प्ारम्भिक शृङ्खला परूा गरकेो कम्तिीमा 6 महिनापछर् ।

यदि तपाईंको रोग प्रनतरोधात््मक क्ष्मता ्मध्य्म वा गम्भीर रूप्मा क्मजोर भएको र् भि,े फरक दिशानििदेशहरू लाग ूहुि ेर्ि ्।

सब ैउमेरका लागि COVID-19 गिरुद्धको खोपको बुस््टर डोज सम्बन्धी सन््दर््भ गि्ददेशिका

आफू र अरूलाई COVID-19 बा्ट गभिीर हबमारी, अस्पतिाल भना्छ र मृत््य ुहुन नद्दनका लाहग तिपाईं वा तिपाईंको बच्ाल ेCOVID-19 हवरुद्धको खोपको 
प्ारम्भिक शृङ्खलाको खोप लगाउनुभ्यो । अध््य्यनिरूल ेके ्ेदखाएका र्न ्भन ेCOVID-19 हवरुद्धका खोपिरू प्भावकारी हुुँ्दाहुुँ्ददै पहन, सम्य हबत््ददै 
जाुँ्दा हतिनको सुरक्ामा कमी आउुँ्ददै जान्र् ।
अब, बुस््टर डोज ललि ेि ैयो सुरक्षालाई जारभी राख्ि ेसबैभन्िा प्रभावकारभी उपाय हो । 
तिपाईं वा तिपाईंको बच्ा COVID-19 बुस््टर डोजका लाहग ्योग््य हुनुहुन्र् हक भनी िेन्छ तिलको चा्ट्छ िेनु्छिोस ्।*

* िालसालदै SARS-CoV-2 को सङ््रमण भएका माहनसिरूल ेआफ्नो COVID-19 हवरुद्धको प्ारम्भिक शृङ्िला वा बुस््टर डोजलाई लक्षण देखिन सुरु भएको वा परीक्षणको पोजजट्टभ नहिजा आएको (यटद सङ््रमणको लक्षण नदेखिएमा) 
ममहिल े3 महिनासम्म टढलाइ गनने बारेमा हवचार गन्ष सक््छन ्। अध्ययिहरूल ेके िेखाएका र्ि ्(अङ््रेजीमा मात्र उपलब्ध र्) भन ेसङ््रमण र खोपको बीचमा जहति बढी सम्य द्द्यो खोपको प्हतिरक्ा प्हतिह्र्यामा त््यहति नदै सुिार हुन सक्र् । साथदै, 
सङ््रमणपछर् केिी िप्तिा्ेदखख केिी महिनासम्ममा पुनः सङ््रमणको जोखखम कम हुन े्ेदखखएको र् । सङ््रमणपछर् बुस््टर डोज लगाउन दढलाइ गनने हक नगनने भनेर हनिा्छरण ग्दा्छ COVID-19 बा्ट गम्भीर नब्मारभी (अङ््रेजीमा मात्र उपलब्र् र्) हुन ेजोखखम, 
स्मुिाय्मा COVID-19 को स्तर (अङ््रेजीमा मात्र उपलब्र् र्) वा प्मुख SARSCoV-2 स्टे्नका हवशेर्तिािरू जस्तिा अलग कारकरूलाई ध््यानमा राख्नुपर््छ ।

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


थप प्रश्नहरू छन् ? यहाँ जानुहोस्: doh.wa.gov/covidbooster

COVID-19 गिरुद्धको खोपको बुस््टर डोज सम्बन्धी बारम्बार सोधिि ेप्रश्नहरू
अद्ािधिक िररएको/बाइभ््यालने््ट बसु््टर के हो ?

अद्ावधिक गररएको/बाइभ््यालेन््ट COVID-19 बुस््टर त््यस्तिो खोप सूत्र िो जसल ेसुरुका कोरोनाभाइरस स्टे्निरू 
हवरुद्ध प्हतिरोिात्मक क्मतिा बढाउुँर् र िालका अधिकांश केसिरूसुँग सम्बन्धिति न्याुँ ओधम्रोन भेरर्यन््टिरू 
हवरुद्ध पहन सुरक्ा गर््छ । अद्ावधिक गररएका बुस््टरिरू भाइरस हवरुद्ध अधिकतिम सुरक्ा प््दान गनने र सम्यसुँगदै 
खोपको प्भावकाररतिा घ््टन ेसमस््यालाई पहन सम्बोिन गनने उदे्श््यल ेति्यार गररएको र् । 

बुस््टर डोज लिाउिु गकि महत्तिपरू््भ छ ?
बुस््टर डोजिरूल ेगभिीर रोगिरूको हवरुद्ध हनरन्तिर सुरक्ा प््दान गन्छ मद्ति गनने र्न ्। 5 वर््छ वा सोभन््दा बढी 
उमेरका सबदैल ेखोपको मात्रा पुर् ्याउन बुस््टर डोज लगाउनुपर््छ । रोग प्हतिरोिात्मक क्मतिा मध््यम्ेदखख गभिीर 
रूपमा कमजोर भएका जस्तिा केिी माहनसिरूलाई प्हतिरोिात्मक क्मतिा बढाउन थप डोजिरू आवश््यक पन्छ 
सक्र् । अझ सङ््रामक भेररएन््टिरूको सङ्ख््या बढ्न थालेको र सं्युक्ति राज््य अमेररकाभर COVID-19 का 
हबरामीिरूको सङ्ख््या वृद्द्ध भएको अवस्ामा बुस््टर डोज लगाउन झनदै जरुरी भएको र् ।

बुस््टर डोज लिाउिुपिदे र्एमा, ्यसको अर््भ खोपहरूले काम िरररहकेा छैिि ्र्न् ेहो त ?
िोइन । िाल सं्युक्ति राज््य अमेररकामा िामीसुँग भएका COVID-19 हवरुद्धका खोपिरूल ेगभिीर हबरामी, 
अस्पतिाल भना्छ र मृत््य ुहुनबा्ट जोगाउनुका साथदै हवभभन्न भेररएन््टिरू हवरुद्ध पहन प्भावकारी ्ेदखखएका र्न ्
। ्यद्हप, जनस्वास्थ्य हवज्ञिरूका अनुसार हवशेर् गरी उच् जोखखम समूिका माहनसिरूमा िल्का्ेदखख मध््यम 
खालका स्वास्थ्य समस््या ्ेदखखन ेCOVID-19 हवरुद्ध ्यी खोपिरूको प्भावकाररतिा घद्टरिेको र् । अद्ावधिक 
गररएका/बाइभ््यालेन््ट बुस््टर खोपिरू प्हतिरोिात्मक क्मतिा बढाउन र केिी न्याुँ भेरर्यन््टिरूबा्ट अझ राम्ो सुरक्ा 
उपलब्ध गराउन मद्ति गन्छ हवकास गररएका छथए ।

मलै ेबुस््टर डोजको अपोइन््टमेन््टमा के ल््याउिुपछ्भ ?
बुस््टर डोज लगाउने अपोइन््टमेन््टमा जाुँ्दा कृपया आफ्िो/आफ्िो बच्ाको खोप काड्छ लैजािुहोस ्तिाहक 
प््दा्यकल ेप्ाथधमक खोप शृङ्खला पूरा भएको कुरा पुधटि गन्छ सक्र्न ्। ्यद्द काड्छ िराएमा, प््दा्यकल ेतिपाईंको 
रेकड्छ िेन्छ सक्र्न ्।

खोपको अगतररक्त डोज र बसु््टर डोजको बधीचमा के फरक छ ?
खोपको अहतिररक्ति डोज mRNA खोप (Pfizer वा Moderna) को 2 डोज लगाइसकेका रोग प्हतिरोिात्मक 
क्मतिा कमजोर भएका हबरामीिरूलाई लगाइन्र् तिर ्यसल ेउनीिरूको प्हतिरक्ा प्णाली अझदै पहन प्या्छप्ति रूपमा 
सबल भएको र्दैन ।

खोपको प्ारम्भिक शृङ्खला लगाएपछर् हबरामीिरूमा सुरक्ा र/वा प्हतिरोि क्मतिा वृद्द्ध गन्छ वा पुनस्ा्छपना गन्छ 
बुस््टर डोज लगाइन्र् ।

मलै ेबुस््टर खोप लिाउ्ँदा कुि ब्ान्डको खोप लिाउि सक्छु ?
6 महिनादेखि 4 वर््षसम्मका बालबाललकालाई उनीिरूलाई जुन ब्ान्डको प्ारम्म्भिक िोप लगाइएको िो, सोिी 
ब्ान्डको अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट डोज लगाउनुपर््ष ।

Pfizer को प्ारम्म्भिक शृङ्िला पूरा गरेका 5 वर््ष उमेरका बालबाललकालाई अद्ावधिक गररएको बाइभ््यालेन््ट 
Pfizer बुस््टर मात्र लगाउनुपर््ष ।

Moderna िोप लगाएका 5 वर््ष उमेरका बालबाललकालाई अद्ावधिक गररएको Moderna वा Pfizer 
बाइभ््यालेन््ट बुस््टर िोप लगाउन सहकन्र् । 

6 वर््ष वा सोभिन्दा बढी उमेरका माहनसिरूले प्ारम्म्भिक शृङ्िला वा पहिलेको बुस््टर डोज जुनसुकै ब्ान्डको 
लगाए पहन अद्ावधिक गररएको Pfizer वा Moderna बुस््टर डोज लगाउन सक्र्न् । 

18 वर््ष वा सोभिन्दा बढी उमेरका माहनसिरूले प्ारम्म्भिक शृङ्िला पूरा गरेका र्न् तर पहिले COVID-19 बुस््टर 
िोप लगाएका रै्नन् — र उनीिरूले अद्ावधिक गररएको mRNA बुस््टर लगाउन सक्दैनन् वा लगाउने रै्नन् 
भिने  Novavax बुस््टर रोज्न पहन सक्र्न् ।

कुि अिस्ामा खोपको परूा मात्ा लिाएको मागिन्छ ?
तपाईंले COVID-19 हवरुद्धको िोपको प्ाथधमक शृङ्िला पूरा गनु्षभिएको र् र Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, रोग हन्यन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) द्ारा तपाईंलाई लसफाररस गररएको 
सबैभिन्दा न्याँ बुस््टर डोज लगाउनुभिएको र् भिने तपाईंले आफ्नो सबै COVID-19 हवरुद्धको िोप पूरा गनु्षभिएको 
माहनन्र् ।

के बुस््टर डोज फ्लु जस्ता रोिहरूका लागि लिाइिे अन््य खोपहरूसिँ लिाउि सगकन्छ ?
सहकन्र् । तिपाईं वा तिपाईंको बच्ाल ेअन््य खोप लगाउुँ्दा सुँगदै COVID-19 हवरुद्धको खोप पहन लगाउन 
सक्नुहुन्र् । तिपाईं आफ्नो बच्ालाई COVID-19 हवरुद्धको खोप र स्कुल जािका लानग अनिवाय्छ रूप्मा 
लगाउि ुपिदे खोप (अङ््रेजीमा मात्र उपलब्र् र्) वा छसफाररस गररएका अन््य खोपिरू लगाउनका लाहग अलग 
रूपमा अपोइन््टमेन््ट छलन आवश््यक र्दैन । COVID-19 हवरुद्धको खोपको अपोइन््टमेन््ट तिपाईं वा तिपाईंको 
बच्ालाई छसफाररस गररएका सबदै खोपिरू लगाउन ेअकको अवसर िो ।

DOH 825-039  December 2022  Nepali यो कागजात अकको ढाँचामा अनुरोध गन्न 1-800-525-0127 मा फोन गनु्नहोस ्। सुन्न नसक्नने वा सुन्न गाह्ो हुनने 
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http://www.doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19-vaccine-information/khaopa-bausatara-maataraaharauu
http://www.doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19-vaccine-information/adhaikaaraika-vaasainagatana-raajayakaa-laagai-darsayaatamaka-maaragadarasaka-kaobhaida-19-khaopakao
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
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