
रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा क्मजोर भएका सब ै्मातिसका लातग COVID-19 तिरुद्धको 
खोप सम्बन्धी सन््दभ्भ ति्ददेशिका 
रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा क्मजोर भएका सब ै्मातिसहरू तिशेष गरी COVID-19 लगायि सङ््क् ्र्मणहरूको जोखि्म्मा हुन््छि्क् । तपाईंलाई निम्िमध््यये कुि ैस््वास्थ्य समस््या छ भिये तपाईंको शरीरको प्रनतरक्ा प्रणाली मध््यमदयेखि गम्ीर रूपमा कमजोर 
रहयेको मानिन्छ र तपाईंलये COVID-19 न्वरुद्धको िोपको अनतररक्त डोज लगाउिुभ्यो भिये तपाईंलाई फाइदा हुि सक्छ । यसमा निम्ि लगायत मानिसहरू पर््छि:्

 » रगिको क्यान्सर िा ट्यु्मरको उपचार गराइरहेका ्मान््ेछहरू
 » अङ्ग प्रत्यारोपण गराएका र रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा दबाउि ेऔषधध सेिि गरररहेका ्मान््ेछहरू
 » तिगि 2 िष्षभभत्र स््ेट्म सेल प्रत्यारोपण गराएका िा रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा दबाउि ेऔषधध सेिि गरररहेका ्मान््ेछहरू
 » ्मध्य्म िा गम्ीर प्रकृतिको प्राथध्मक इम्ययुिोतितिससयन्सी (जस्ि ैDiGeorge ससन्डो्म, Wiskott-Aldrich ससन्डो्म) भएका ्मान््ेछहरू
 » HIV सङ््क् ्र्मण धेर ैिैसलसकेको िा त्यसको उपचार िगराएका ्मान््ेछहरू
 » उच्च ्मात्रा्मा कोर््टटिकोस््ेटरोइि िा रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा दबाउि सक्ि ेअन्य औषधधहरू प्रयोग गरी उपचार गराइरहेका ्मान््ेछहरू

यो सूची्मा रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा क्मजोर पािने सब ैअिस्ाहरू स्मािेश ्ैछिि्क्, िपाईंका लातग अतिररक्ि िोज लगाउियु लाभदायक हुन््छ तक हुन्न भिेर तिधा्षरण गि्ष कृपया आफ्िो ्मेतिकल प्रदायकसँग ्छलिल गियु्षहोस्क् । यदद िपाईंको रोग प्रतिरोधात््मक 
क्ष्मिा क्मजोर भएको ्छ भि,े िपाईं COVID-19 बा्ट सयुरभक्षि रहिका लातग कति िोजहरू लगाउि योग्य हुियुहुन््छ भिेर िलको चा्ट्ष हेियु्षहोस्क्:

्यदद तपाईंलये 
निम्ि िोप 
लगाउिुभएको 
हो भिये... उमेर समूह प्ारम्भिक शृङ्खला मैल ेअनतररक्त मोिोभ्यालेन््ट डोज लगाउिुपर््छ? मैल ेबुस््टर डोज लगाउि सक्रु् ?

Moderna 6 ्मतहिादेखि  
4 िष्षसम््म

2 िोज 28 ददिको िरक्मा लगाइिे
हो, िपाईंल ेदोस्ो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ अतिररक्ि 

िोज लगाउियुप्छ्ष ।
हो, 6 ्मतहिादेखि 4 िष्ष उ्मेरका बालबासलकालाई प्रारम्म्क शृङ््क् िला जयुि ब्ान्डको लगाइएको हो, सोही ब्ान्डको अद्ािधधक गररएको 

बाइभ्यालेन््ट िोज लगाउियुपद्ष्छ

5 िष्ष 2 िोज 28 ददिको िरक्मा लगाइिे
हो, िपाईंल ेदोस्ो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ अतिररक्ि 

िोज लगाउियुप्छ्ष । 
हो, 5 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मेरका ्मातिसहरूले Pfizer िा Moderna को अद्ािधधक गररएको बाइभ्यालेन््ट बयुस््टर िोज लगाउियुपद्ष्छ

6+ िष्ष 2 िोज 28 ददिको िरक्मा लगाइिे
हो, िपाईंल ेदोस्ो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ अतिररक्ि 

िोज लगाउियुप्छ्ष । 

हो, 6 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मेरको ्मातिसका लातग िोपको पूरा ्मात्रा पयुर्क् याउि अन्न्ि्म िोज लगाएको 2 ्मतहिापस्छ अद्ािधधक गररएको 
बाइभ्यालेन््ट Pfizer िा Moderna mRNA बयुस््टर िोज लगाउि ससिाररस गररन््छ । 

पतहलेको बयुस््टर िोज िलगाएका 18 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मरेका ्मातिसहरूल ेपति अद्ािधधक गररएको mRNA बयुस््टर िोज लगाउि 
सक्दैिि्क् िा लगाउि े्ैछिि्क् भिे आफ्िो प्रारम्म्क शृङ््क् िला परूा गरकेो 6 ्मतहिापस्छ Novavax बयुस््टर िोज लगाउि ेतिकल्प रोज्ि सक््छि्क् ।

Pfizer 6 ्मतहिादेखि  
4 िष्षसम््म

3 डोज: पतहलो 2 िोज 21 ददिको अन्िर्मा र 
िेस्ो िोज 8 हप्िापस्छ लगाइि े।

हाल कयु ि ैअतिररक्ि प्रारम्म्क िोज लगाउियु पददैि ।
होइि, पतहले िै Pfizer को प्रारम्म्क शृङ््क् िला पूरा गरेका 6 ्मतहिादेखि 4 िष्ष उ्मेरका बालबासलकालाई यस स्मय्मा अद्ािधधक 

गररएको बाइभ्यालेन््ट िोज स्िीकृि गररएको ्ैछि ।

5 िष्ष 2 िोज 21 ददिको िरक्मा लगाइिे
हो, िपाईंल ेदोस्ो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ अतिररक्ि 

िोज लगाउियुप्छ्ष । 
हो, Pfizer िोप लगाएका 5 िष्ष उ्मेरका बालबासलकालाई अद्ािधधक गररएको Pfizer बाइभ्यालेन््ट बयुस््टर ्मात्र लगाउि सतकन््छ

6+ िष्ष 2 िोज 21 ददिको िरक्मा लगाइिे
हो, िपाईंल ेदोस्ो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ अतिररक्ि 

िोज लगाउियुप्छ्ष ।

हो, 6 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मेरको ्मातिसका लातग िोपको पूरा ्मात्रा पयुर्क् याउि अन्न्ि्म िोज लगाएको 2 ्मतहिापस्छ अद्ािधधक गररएको 
बाइभ्यालेन््ट Pfizer िा Moderna mRNA बयुस््टर िोज लगाउि ससिाररस गररन््छ । 

पतहलेको बयुस््टर िोज िलगाएका 18 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मरेका ्मातिसहरूल ेपति अद्ािधधक गररएको mRNA बयुस््टर िोज लगाउि 
सक्दैिि्क् िा लगाउि े्ैछिि्क् भिे आफ्िो प्रारम्म्क शृङ््क् िला परूा गरकेो 6 ्मतहिापस्छ Novavax बयुस््टर िोज लगाउि ेतिकल्प रोज्ि सक््छि्क् ।

Johnson & 
Johnson

18+ िष्ष 1 िोज
हो, िपाईंल ेJ&J को पतहलो िोज लगाएको 28 ददिपस्छ 

mRNA िोपको अतिररक्ि िोज लगाउियुप्छ्ष ।

हो, िोपको पूरा ्मात्रा पयुर्क् याउि अन्न्ि्म िोज लगाएको 2 ्मतहिापस्छ अद्ािधधक गररएको बाइभ्यालेन््ट Pfizer िा Moderna mRNA 
बयुस््टर िोज लगाउि ससिाररस गररन््छ ।

पतहलेको बयुस््टर िोज िलगाएका 18 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मरेका ्मातिसहरूल ेपति अद्ािधधक गररएको mRNA बयुस््टर िोज लगाउि 
सक्दैिि्क् िा लगाउि े्ैछिि्क् भिे आफ्िो प्रारम्म्क शृङ््क् िला परूा गरकेो 6 ्मतहिापस्छ Novavax बयुस््टर िोज लगाउि ेतिकल्प रोज्ि सक््छि्क् ।

Novavax

12+ िष्ष 2 िोज, 21 ददिको िरक्मा लगाइिे हाल कयु ि ैअतिररक्ि प्रारम्म्क िोज लगाउियु पददैि ।

हो, 12 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मेरको ्मातिसका लातग िोपको पूरा ्मात्रा पयुर्क् याउि अन्न्ि्म िोज लगाएको 2 ्मतहिापस्छ अद्ािधधक 
गररएको बाइभ्यालेन््ट Pfizer िा Moderna mRNA बयुस््टर िोज लगाउि ससिाररस गररन््छ । 

पतहलेको बयुस््टर िोज िलगाएका 18 िष्ष िा सोभन्दा बढी उ्मरेका ्मातिसहरूल ेपति अद्ािधधक गररएको mRNA बयुस््टर िोज लगाउि 
सक्दैिि्क् िा लगाउि े्ैछिि्क् भिे आफ्िो प्रारम्म्क शृङ््क् िला परूा गरकेो 6 ्मतहिापस्छ Novavax बयुस््टर िोज लगाउि ेतिकल्प रोज्ि सक््छि्क् ।



बारम्बार सोधिन ेप्रश्नहरू

खोपको अतिररक्ि डोज र बसु््टर डोजका तबचमा के फरक छ ?

प्रारम््भभिक खोप शृङ्खलरा पूररा गरेकरा तर प्ततरक्रा प्णराली पर्रायाप्त रूपमरा सबल नभिएकरा तबररामीहरूलराई 
खोपको अततररक्त डोज लगराइन््छ (तलको तराललकरा हेन्नयाहोस्) । 

खोपको प्रारम््भभिक शृङ्खलराको स्नरक्रा समर् तबत््ददै जराँ्दरा कमजोर हुँ्ददै जराने भिएकोले स्नरक्रा र/वरा 
प्ततरक्रा प्णराली स्नधरार गनया वरा प्ननर््सरायातपत गनया ब्नर््टर डोज लगराइन््छ ।

कुन-कुन अन्िर्ननितहि मतेडकल समस््याहरूल ेिपाईंलाई COVID-19 बा्ट गम्भीर रोगको उच्च 
जोखखममा राख्छन ्?

िल सूचीकृि स्िास्थय स्मस्या िा अिस्ा भएका जयुिसयुकै उ्मेरका ्मान््ेछहरू COVID-19 का कारण 
ससतकस्ि तबरा्मी पि्ष सक््छि्क् ।

तिशेष गरी िृद्धिृद्धा िा िलको सूची्मा उल्ल्लखिि स्मस्यालगायिका एकभन्दा बढी िा गम्ीर स्िास्थय 
स्मस्याहरू भएका ्मान््ेछहरूल ेCOVID-19 तिरुद्धको िोप (प्रारम्म्क िोज र बयुस््टरहरू) लगाउि 
र COVID-19 का अन्य रोकथा्म्मूलक उपायहरू अपिाउि जरुरी हुन््छ । यो सूची्मा COVID-19 
लागेर ससतकस्ि तबरा्मी पिने जोखि्म बढाउि ेसब ैसम्ातिि स्िास्थय स्मस्याहरू स्मािेश गररएका 
्ैछिि्क् । िपाईंलाई यो सूची्मा स्मािेश िगररएको कयु ि ैस्िास्थय स्मस्या ्छ भि ेआफ्िा स्िास्थय सेिा 
प्रदायकसँग उक्ि स्िास्थय स्मस्या राम्ोसँग व्यिस्ापि गिने र आिूलाई COVID-19 बा्ट जोगाउि े
िररकाका बारे्मा कयु रा गियु्षहोस्क् ।
 » क्यान्सर
 » दीर््षकालीि ध्मगगौला रोग
 » दीर््षकालीि कलेजो रोग
 » दीर््षकालीि िोक्सो रोग
 » ति्मेम्न्सया िा स्िाययुसम्बन्ी अन्य स्मस्याहरू
 » ्मधयु्मेह (्टाइप 1 िा 2)
 » िाउि ससन्डो्म
 » ्मयु्टयु सम्बन्ी स्मस्याहरू
 » HIV सङ््क् ्र्मण
 » रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा क्मजोर भएको 
अिस्ा (क्मजोर प्रतिरक्षा प्रणाली)

 » ्मािससक स्िास्थय स्मस्याहरू
 » ्मो्टोपिा
 » गभा्षिस्ा
 » ससकल सेल रोग िा थालासेध्मया
 » धूम्पाि, हाल िा पतहले
 » ठोस अङ्ग िा ब्लि स््ेट्म सेल प्रत्यारोपण
 » ्मम्स्िष्कर्ाि िा सेरेब्ोभास्कयु लर रोग, जसल े
्मम्स्िष्क्मा रगिको प्रिाह्मा असर ग्छ्ष

 » लागयु पदाथ्षको कयु लि
 » क्षयरोग

अद्ावधिक गररएको/बाइभ््यालने््ट बुस््टर भनकेो के हो ?

अद्ािधधक गररएको/बाइभ्यालेन््ट COVID-19 बयुस््टर भिेको त्यो िोपको सूत्र हो जसल ेसयुरुको 
कोरोिाभाइरस स्टे्ि तिरुद्ध प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा पति बढाउियुका साथ ैहालका धेरैजसो केसहरूका 
लातग जजम््मेिार िया ँभेररएन््टहरू तिरुद्ध पति सयुरक्षा गद्ष्छ । अद्ािधधक गररएका बयुस््टरहरू भाइरस 
तिरुद्ध अधधकि्म सयुरक्षा प्रदाि गिने र स्मयसँग ैिोपको प्रभािकाररिा र््ट्क्दै जाि ेस्मस्यालाई सम्बोधि 
गिने अभभप्रायल ेति्मा्षण गररएको हो ।

रोग प्रतिरोिात्मक क्षमिा मध््यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मातनसहरूल ेखोपको अतिररक्ि 
डोज र बसु््टर डोज लगाउनका लातग धचतकत्सकको धसफाररस/तप्रस्स्रिप्सन वा अन््य कुन ैकागजाि 
चातहन्छ ?

चाहहटिदैि, यस्िा ्मातिसहरू स्ि-प्र्माभणि गरी िोप उपलब्ध गराइि ेकयु ि ैपति ठाउँ्मा गएर सबै िोज 
लगाउि सक््छि्क् । यसरी यस्िा ्मातिसहरूलाई िोप लगाउि थप कयु ि ैबाधाहरू ्ैछिि्क् भन्न ेकयु रा 
सयुतिभचिि गि्ष सतकन््छ । रोग प्रतिरोधात््मक क्ष्मिा क्मजोर भएका कोही ्मातिसहरू आफ्िो कयु ि ैिास 
स्िास्थय स्मस्यालाई सलएर सचन्न्िि ्छि्क् भि ेउिीहरू आफ्िा स्िास्थय सेिा प्रदायकसँग अतिररक्ि िोज 
लगाउि उपययुक्ि ्छ तक ्ैछि भन्न ेबारे्मा ्छलिल गि्ष सक््छि्क् ।

्यदि मलै ेCOVID-19 खोप लगाएमा, के मलै ेअझै अन््य साविानभीहरू पतन अपनाउनपुछ्छ ?

हो, िपाईंल ेिोप लगाउियुभएको भए पति, साि्षजतिक बन्द स्ािहरू्मा ्मास्क लगाउियुपिने हुि सक््छ ।  
हाम्ो मास्क र फये स कभररङ सम््बन्ी ्बारम््बार सोधििये प्रश्नहरूको पृष्ठ (अङ््क् ्रेजी्मा ्मात्र) ्मा थप 
जािकारी प्राप्ि गियु्षहोस्क् । हा्मी िपाईंलाई आफ्िो हाि बारम्बार धयुि, 6 ति्ट (2 ध्म्टर) भन्दा ्टाढा रहि 
र भेलाहरू्मा सकेसम््म िजाि पति ससिाररस गद्ष्छौँ ।

COVID-19 तिरुद्धको िोपल ेराम्ोसँग का्म ग्छ्ष , िर िी िोपहरू 100% प्रभािकारी भि े्ैछिि्क् । 
केही ्मान््ेछहरूल ेिोप लगाएको भए िापति उिीहरूलाई COVID-19 लाग्ि सक््छ । अझ सङ््क् ्रा्मक 
भेररएन््टहरू बढ्क् दै गएको अिस्ा्मा भाइरसको सङ््क् ्र्मण दर र््टाउि सबैल े्मास्क लगाउि ेजस्िा 
सािधािीहरू अपिाउियु जरुरी ्छ ।

थप प्रश्नहरू छन् ? ्यहा ँजािुहोस:् doh.wa.gov/covidbooster

DOH 825-064  December 2022  Nepali
यो कागजात अकको ढाँचामा अनरुोध गन्न 1-800-525-0127 मा फोन गनु्नहोस ्। सनु्न नसक्नने वा सनु्न गाह्ो हुनने ग्ाहकहरूलने, 
कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनु्नहोस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमनेल गनु्नहोस् ।

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
http://www.doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19-vaccine-information/khaopa-bausatara-maataraaharauu
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=

