
COVID-19 को लागि 
खोप लिाउने

दवुै खोप तपाईंलाई नन:शुल्क रूपमा प्रदान िरिन्छ ।
संघीय सरकारले तपाईंको खोपको खर्च समेट्नेछ । प्रदायकहरूले तपाईंलाई खोप लगाउनको लागग 
शुल्क लगाउन सक्छन,् तर स्वास््य बिमाले सम्भवत: यसलाई समेट्नेछ । यदद तपाईंले 
यसलाई ब्यहोनच नसकेमा प्रदायकहरूले शुल्क छुट गनेछन ्।
तपाईंलाई कनतवटा मात्रा आवश्यक पछछ भनी सोध्नुहोस ्। तपाईंले 
दईुवटा मात्रा लिाउनुपने हुन्छ ।
तपाईंले लगाउनुभएको खोपको आधारमा तपाईंले 1 देखख 3 डोज लगाउनुपने हुन्छ । तपाईं वा 
तपाईंको िच्र्ालाई कतत डोज आवश्यक हुन सक्छ भनेर आफ्नो गर्ककत्सा प्रदायकसँग कुरा 
गनुचहोस ्। खोपको प्रारम्म्भक शङृ्खला पूरा गरेको ममततिाट 2-6 मदहनापतछ तपाईं वा तपाईंको 
िच्र्ालाई िुस्टर डोज पतन लगाउनुपने हुन सक्छ ।

तपाईंलाई साईड इफेक्ट पनन हुनसक्छ
अन्य तनयममत खोपहरू जस्तै, तपाईं खोप लगाएपतछ पाखरुा सुम्न्नन,े ज्वरो आउने, टाउको दखु्न,े 
थकाइ लाग्ने समस्या तनम्तन सक्छ । यी खोपले काम गरररहेको छ भन्ने संकेतहरू हुन ् ।

महामारीसँग लड्न गाह्रो छ, तर अि हामीलाई COVID-19 
िाट जोगाउनको लागग हामीसँग खोपहरु छन ्।

दवुै खोपहरू सुिक्षित ि प्रभावकािी छन ् ।
सिै खोपहरू कक त पूर्च रूपले स्वीकार गररएको छ कक U.S. Food and Drug Administration (FDA, 
अमेररकी खाद्य तथा औषगध प्रशासन) द्वारा आपतकालीन अवस्थाका लागग प्रयोग गररएको छ—
जसको अथच FDA ले कुनै गम्भीर सुरक्षा समस्या फेला पारेन।

6 महहना वा सोभन्दा बढी उमेिका जो कोहीले पनन खोप लिाउन 
सक्छन ्।
6 मदहना र सोभन्दा िढी उमेरका सिै मातनसहरूका लागग COVID-19 ववरुद्धको खोप उपलब्ध 
छ ।अपोइन्टमेन्ट फेला पारेर तनधाचरर् गनच VaccineLocator.doh.wa.gov मभम्जट गनुचहोस ्। 
तपाईं 1-800-525-0127 मा कल गनच पतन सक्नुहुन्छ, त्यसपतछ # गथच्नुहोस ् । 
व्याख्यात्मक सेवाहरूका लागग, कल उठाइएको िेलामा आफ्नो भाषा भन्नुहोस ्।

प्रश्नहरू ? भ्रमर् गनुचहोस ् : www.CovidVaccineWA.org

सुिक्षित िहनुहोस ् ।
खोप लगाएपतछ, आफ्नो मास्क लगाइराख्नहुोस,् छ कफट (दईु ममटर) को दरुीमा िस्नुहोस ् र जमघटलाई
सीममत राख्नहुोस ् ।

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Nepali


कुन खोपहरू उपलब्ध छन ्?  

4 प्रकारका खोपहरू उपलब्ध छन ्- Pfizer, 
Moderna, Novavax र Johnson & Johnson ।
प्रत्येकलाई FDA द्वारा आपतकालीन प्रयोगको लागग 
अगधकार ददइएको गथयो । खोप ववज्ञ र पम्श्र्मी 
राज्य वैज्ञातनक सुरक्षा समीक्षा कायचसमूहको 
सल्लाहकार सममततका गर्ककत्सकहरूले खोपहरूले 
सुरक्षाको लागग हाम्रो मापदण्ड पूरा गरेको पुम्टट 
गरेका छन ्।
COVID-19 को खोप कसले लिाउनु
पछछ ?
खोप लगाउनु तपाईंको रोजाई हो । तपाईंले खोप 
लगाउने तनर्चय गनुचभएमा, तपाईंले आफ्नो खोप 
प्रदायकलाई भन्नु पदचछ यदद तपाईंलाई :
• गम्भीर एलजी प्रततकियाहरूको इततहास भएमा
• ज्वरो आएमा
• रक्तस्रावको ववकार भएमा वा रगत पातलो 

िनाउने औषगध सेवन गनुचहुन्छ भने
• प्रततरोध शम्क्त कमजोर भएमा वा तपाईंको 

प्रततरक्षा प्रर्ालीलाई असर गने औषगध सेवन 
गनुचहुन्छ भने

• गभचवती हुनुहुन्छ, गभचवती हुने योजना 
िनाउनुभएको छ, वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ 
भने

• अको COVID-19 को खोप लगाउनुभएमा
यदद तपाईंलाई COVID-19 खोपको अतघल्लो खुराक वा 
खोपका कुन ैघटकको गम्भीर एलजी प्रततकिया भएमा 
तपाईंले खोप लगाउनहँुुदैन । 
खोपमा सकिय अवयवको साथसाथै खोपलाई सरंक्षर् 
गनच फ्याट (गर्ल्लो पदाथच), ननु र गर्नी हुन्छ र यसले 
शरीरमा अझ राम्रोसँग काम गनच मद्दत गदचछ ।
Pfizer-BioNTech वा Moderna खोप लगाउनका लागग 
तपाईं कम्तीमा 6 मदहनाको हुनपुछच , Novavax खोप 
लगाउनका लागग 12 वषच वा सोभन्दा िढी उमेरको 
हुनपुछच र Johnson & Johnson खोप लगाउनका लागग
18 वषच वा सोभन्दा िढी उमेरको हुनपुछच ।

यसको साइड इफेक्टहरू के-के हुन ्?
खोप लगाएको एक वा तीन ददन पतछ यसको साइड 
इफेक्टहरू हुनु सामान्य हो । सामान्य साइड 
इफेक्टहरूमा थकान हुनु, मांसपेशी दखु्न,ु तपाईंलाई खोप 
लगाएको ठाउँमा पाखरुा दखु्न,े ज्वरो आउने, टाउको दखु्न,े 
जोनी दखु्न,े गर्सो लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने वा वान्ता हुनु 
हो । यदद तपाईंका लक्षर्हरू नसककएमा, आफ्नो डाक्टर 
वा म्क्लतनकमा सम्पकच  गनुचहोस ्।
तपाईंले खोप साइट छोड्नु अतघ एलजी प्रततकिया वा 
अन्य साइड इफेक्टहरू भएमा तपाईंको खोप प्रदायकले 
तपाईंलाई सहयोग गनच सकून भनेर 15 देखख 30 ममनेट 
पखचनुपछच । तपाईं पखदंासम्म, तपाईंले कुनै पतन साइड 
इफेक्टको ररपोटच गनच v-safe को लागग साइन अप गनच 
सक्नुहुनेछ: vsafe.cdc.gov (अगें्रजीमा मात्र)।
तपाईं वा तपाईंको खोप प्रदायकले खोपको प्रततकूल 
घटना ररपोदटंग प्रर्ाली (VAERS) मा साइड इफेक्ट ररपोटच 
गनच सक्नुहुन्छ : vaers.hhs.gov/reportevent.html
(अगें्रजीमा मात्र)

यहद तपाईंले क्क्लननक छोडपेनछ एलजी प्रनतक्रिया भएमा
911 मा फोन िनुछहोस ् । एलजीको प्रततकियाको 
लक्षर्हरूमा : सास फेनच गाह्रो हुने, तपाईंको अनुहार र 
घाँटी सुम्न्नने, मुटुको र्ाल तछटो हुने, तपाईंको शरीरभरर 
नराम्रो दाग िस्ने, ररगंाटा लाग्ने, र कमजोरी हुन ्।

मलाई खोप लिाएपनछ के हुन्छ?

यहद तपाईं वा तपाईंको बच्चाले 2 वा 3 डोजको खोप 
लिाउनुभएको छ भने, तपाईंको अको डोज(हरू) 
लिाउनका लागि अपोइन्टमेन्ट ललनुहोस ्। तपाईं आफ्नो 
अको डोज(हरू) लगाउन 3-8 हप्तामा आउनुपने हुन्छ । 
खोप तामलका िारे थप जानकारीका लागग, कृपया 
doh.wa.gov/covidbooster मा जानुहोस ्।
तपाईंले पूर्च रूपमा खोप लगाएपतछ अगधकतम सुरक्षाको 
लागग दईु हप्तासम्म लाग्न सक्छ । िुस्टर डोजले 
तपाईंको रोग प्रततरोधात्मक क्षमता िमलयो िनाइराख्न 
मद्दत गने भएकाले तपाईंलाई दईु देखख छ मदहनापतछ 
िुस्टर डोज लगाउन मसफाररस गररन्छ ।

COVID-19 को लागि खोप लिाउनुहोस ्

यो कागजातलाई अको ढाँर्ामा अनुरोध गनचको लागग 1-800-525-0217 मा 
फोन गनुचहोस ्। िदहरा वा सुन्न गाह्रो हुने ग्राहकहरूले, कृपया 711 मा फोन 
गनुचहोस ्(Washington Relay) वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनुचहोस ्।
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