कोभभड-19 खोप सुरिा:
के जान्ने
खोपहरू सरु क्षित छन ्

संयुक्त राज्य अमेररकामा भएका कोभभड-19 खोपहरूलाई संयुक्त राज्य अमेररकाको इनतहासमा एकदमै तीव्र सुरक्षा
ननरीक्षण गररएको छ। सबै खोपहरू कक त पूणन रूपले स्वीकार गररएको छ कक U.S. Food and Drug Administration
(FDA, अमेररकी खाद्य तथा औषथध प्रशासन) द्वारा आपतकालीन अवस्थाका लाथग प्रयोग गररएको छ—जसको अथन
FDA ले कुनै गम्भीर सुरक्षा समस्या फेला पारे न।
खोपहरू सवनसाधारणद्वारा प्रयोग गररने हुनाले खोपहरूलाई सरु क्षा र प्रभावकाररताको लाथग ननरीक्षण गनन जारी
राखखन्छ। संयुक्त राज्य अमेररकासँग सुरक्षाका समस्याहरू खोज्न र नतनीहरू हुँदा नतनीहरूलाई द्रत
ु रूपमा समाधान
गननका लाथग ववभभन्न प्रणालीहरू छन ्।

खोपहरूको कार्य

तपाईंले केही खोपहरूलाई अन्य खोपहरू भन्दा उत्कृष्ट बनाउने जानकारी दे खेको हुन सक्नुहुन्छ। क्क्लननकल
परीक्षणहरूले सबै उपलब्ध खोपहरू कोभभड-19 को रोकथाममा उच्च रूपमा प्रभावकारी थथयो भनी दे खाएको छ।
खोपहरू बीचको भभन्नताहरूलाई ववभभन्न समय र स्थानहरूमा परीक्षण गररएको हुनाले तुलना गनन कठिन हुन्छ।
केहीलाई कोभभड-19 का ववभभन्न झक
ु ावहरू ववरूद्ध पनन परीक्षण गररएको थथयो।
तपाईंलाई एकपटक पूणन रूपमा खोप लगाएपनछ, कोभभड-19 हुने अझै पनन सम्भावना हुन्छ तर तपाईं वास्तवमै
बबरामी हुने वा अस्पतालमा जान आवश्यक हुने कम सम्भावना हुन्छ। अध्ययनहरूले प्रत्येक खोप गम्भीर कोभभड-19
रोग रोक्नमा कम्तीमा 85 प्रनतशत प्रभावकारी भएको दे खाएको छ। खोपहरूले धेरै माननसलाई कुनै पनन कोभभड-19
का लक्षणहरू हुनबाट रोकेको पनन छ:
• Johnson & Johnson (Janssen), 74 प्रनतशत
• Pfizer-BioNTech, 95 प्रनतशत
• Moderna, 94 प्रनतशत

साइड इफेक्टहरू सामान्र् छन ्

तपाईंलाई खोपबाट कोभभड-19 हुन सक्दै न। यद्यवप, अन्य खोपहरू जस्तै, तपाईंले केही साइड इफेक्टहरू महसुस गनन सक्नुहुन्छ।
खोपले काम गरररहे को छ भनी दे खाउने सङ्केतहरू छन ्। दई
ु वाट मात्राका खोपहरूको लाथग, दोस्रो सटपनछ साइड इफेक्टहरू एकदमै
खराब हुन सक्छ। सम्भव भएमा, आफूलाई ववश्राम गनन समय ठदनुहोस ् र खोप लगाए पनछ एक वा दई
ु ठदनमा ररकभर हुनुहोस ्।
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for Disease Control and Prevention, “कोभभड-19 खोपहरूको सुरक्षा (Safety of COVID-19 Vaccines)”। 25 माचन, 2021, यसमा अनलाइनमा उपलब्ध
हुन्छ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (अङ्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ).
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एलर्जयक प्रनतक्रिर्ाका सङ्केतहरू
खोपमा एलक्जनक प्रनतकियाहरू एकदमै बबरलै छन ् तर नतनीहरू हुन सक्छ। क्क्लननकले तपाईंलाई एलक्जनक
प्रनतकिया भएको खण्डमा तपाईंले खोप लगाएपनछ कम्तीमा 15 भमनेटसम्म हे नेछ। नतनीहरूलाई प्रनतकिया
जनाउन ताभलम ठदइ/एको छ र तपाईंलाई कसरी मद्दत गने भन्ने बारे थाहा छ।
तपाईंलाई क्क्लननक छोडेपनछ एलक्जनक प्रनतकिया हुन्छ भने, 911 मा कल गनह
ुन ोस ्। एलक्जनक प्रनतकियाका
सङ्केतहरूमा ननम्न समावेश छन ्: श्वासप्रश्वासमा समस्या, तपाईंको अनुहार र घाँटी सुक्न्नने, नछटो हृदय
धड्कने, तपाईंको शरीरभरी नराम्रो बबबबरा आउने, चक्कर लाग्ने र कमजोरी हुने।

कुनै पनन सुरिाका चिन्ताहरू हे नय हामीलाई मद्दत गनह
ुय ोस ्

कुनै पनन साइड इफेक्टको ररपोटन गनन V-safe को लाथग साइन-अप गनह
ुन ोस ्: vsafe.cdc.gov (अङ्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ)।
तपाईंको सहभाथगताले हामीलाई सबैजनाका लाथग खोपहरू सरु क्षक्षत राख्न मद्दत गछन ।

तपाईं वा तपाईंको खोप प्रदायकले खोप प्रनतकूल कायनिम ररपोठटन ङ प्रणाली (VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting
System) मा गम्भीर साइड इफेक्टहरू ररपोटन गनन सक्छ। FDA, रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रहरू (CDC, Centers for
Disease Control and Prevention) र वाभसङ्गटन राज्य स्वास््य ववभाग (Washington State Department of Health,
DOH) ले प्रचलन वा सम्भाववत समस्याहरू हे नन VAERS प्रयोग गछन ।
तपाईं vaers.hhs.gov (अङ्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा ररपोटन पेश गनन सक्नुहुन्छ।

धेरै जानत र
जातीर्ताहरूको माननसले
परीिणहरूमा सहभागी
हुनभ
ु र्ो

वैज्ञाननकहरूले प्रत्येक खोपलाई दशौं हजार
माननसमा परीक्षण गरे का छन ्।

Pfizer-BioNTech खोपका
परीिणहरूमा2, सहभागीहरू ननम्न
हुनह
ु ु न््र्ो:

Johnson & Johnson खोपका
परीिणहरूमा3, सहभागीहरू ननम्न
हुनह
ु ु न््र्ो:

Moderna खोपका परीिणहरूमा4,
सहभागीहरू ननम्न हुनह
ु ु न््र्ो:

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech कोभभड-19 खोप”, खोपहरू र सम्बक्न्धत जैववक उत्पादनहरूको सल्लाहकार सभमनत
(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) को बैिक। डडसेम्बर 10, 2020, यसमा अनलाइनमा उपलब्ध हुन्छ:
https://www.fda.gov/media/144245/download (अङ्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ)।
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological
Products Advisory Committee को बैिक। फेब्रअ
ु री 26, 2021, यसमा अनलाइनमा उपलब्ध हुन्छ: https://www.fda.gov/media/146217/download (अङ्रेजीमा मात्र
उपलब्ध छ)।
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee को
बैिक। डडसेम्बर 17, 2020, यसमा अनलाइनमा उपलब्ध हुन्छ: https://www.fda.gov/media/144434/download (अङ्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ)।
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यो खोप बालबाभलका, गभनवती व्यक्क्त र अन्तनननठहत स्वास््य समस्याहरू भएका मान्छे हरूका
लाथग सरु क्षक्षत एवं प्रभावकारी छ । खोप लगाउने मान्छे हरूको सङ््या बढ्दै जाँदा हामी सरु क्षा
र साइड इफेक्टहरूका बारे मा थप त्याङ्क प्राप्त गरररहने छौँ । त्याङ्कअनस
ु ार कोभभड-19
ववरुद्धका खोपहरू सरु क्षक्षत छन ् र गम्भीर साइड इफेक्टहरू ववरलै रूपमा मात्र दे खखन्छन ् ।

तपाईंसँग खोप लगाउने बारे चिन्ताहरू छन ् भने
स्वास््र् स्र्ाहार प्रदार्क वा र्क्लननकल
कामदारसँग कुरा गनह
ुय ोस ्

एलजीहहरू
• Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम
केन्द्र) ले खोपमा प्रयोग भएका सामरीको एलजी
नभएका सबै जनालाई खोप लगाउन भसफाररस
गरे को छ ।
• कोभभड-19 खोपहरूका एलक्जनक प्रनतकियाहरू
प्राय: पोभलइथाइभलन ग्लाइकोल (PEG) र
पोभलसोरबेट भननने खोपमा भएका बोसोहरूद्वारा
भएको माननन्छ।
• खोपहरूमा खानामा पाइने जस्ता ती सामान्य
एलजीहरू हुँदैन, त्यसकारण कोभभड-19 खोप
प्राप्त गदान अन्य धेरै जसो एलजीहरू थचन्ताको
ववषय हुनुहुँदैन। उदाहरणको लाथग, खोपहरू
अण्डा-रठहत, ल्याटे क्स-रठहत र संरक्षक-रठहत
हुन्छन ्।
नीनतशास्र
कोभभड-19 खोपका सामरीहरू सुरक्षक्षत छन ् र
खोपहरूलाई आफ्नो काम गनन आवश्यक हुन्छन ्।
Johnson & Johnson खोपको एउटा टुिा 35 वषन
अगाडड भएको वैकक्ल्पक गभनपतनहरूबाट मौभलक
रूपमा आएका कोषहरूका प्रयोगशाला-वद्
ृ थध
प्रनतभलवपहरूको भभत्र बनाइएको हो। दादरु ा, रूबेला र
हे पाटाइठटस A सठहत धेरैजसो अन्य खोपहरू सोही
तररकामा बनाइएको छ। कुनै पनन खोपमा मानवका
कोषहरू (भ्रूणका कोषहरूसठहत), कोभभड-19 भाइरस,
लेटेक्स, संरक्षक वा पोकनका उत्पादनहरू वा
गेलाठटसक्जत कुनै पनन जनावरको उत्पादन समावेश
हुँदैन। खोपहरू अण्डाहरूमा ववकभसत हुँदैन र कुनै
पनन अण्डाको उत्पादन समावेश हुँदैन।

चिक्रकत्सा अवस्थाहरू
• अध्ययनहरूले कोभभड-19 खोपहरू थचककत्सा
अवस्थाहरू भएको माननसमा पनन सुरक्षक्षत र
प्रभावकारी भएको दे खाएको छ। प्रत्येक खोप
परीक्षणहरूमा बीस दे खख 45 प्रनतशत
सहभागीहरूले मोटोपना, मधुमेह, मुटु रोग,
कलेजो रोग र HIV जस्ता अवस्थाहरू थथयो।
• हामीले कमजोर प्रनतरक्षा प्रणाली वा स्वप्रनतरक्षक्षत अवस्थाहरू भएको माननसमा गररने
खोपको प्रयोगमा सरु क्षा डाटा सीभमत गरे का छौं।
CDC ले अझै पनन यी समूहहरूलाई कोभभड-19
हुन्छ भने, गम्भीर बबमारी हुने उच्चतम जोखखम
भएको हुनाले ती समूहहरूलाई खोप भसफाररस
गछन ।
• गभानवस्था र जन्ममा थचककत्सा ववशेषज्ञहरूले
गभनवती भएका, स्तनपान गराइरहे का, वा
गभनवती हुने योजनामा बनाइरहे का व्यक्क्तहरूको
लाथग कोभभड-19 को खोप लगाउन भसफाररस
गदन छन ् भसफाररश गछन न ्। डाटाबाट गभानवस्थामा
कोभभड-19 को खोप लगाउनु सरु क्षक्षत छ भनी
दे खाउँ छ। वास्तवमा, केही अध्ययनहरूबाट खोप
लगाइसकेका आमाबाबुले गभानवस्था र
स्तनपानको दौरान आफ्नो बच्चाहरूलाई कोभभड19 बबरुद्ध एक्न्टबडीहरू पनन प्रभाव गनन सक्छन ्
भनेर थाहा हुन्छ। गभनवती माननसहरूलाई
मत्ृ युसठहत कोभभड-19 बाट गम्भीर रोगको
जोखखम छ। खोप सबैभन्दा राम्रो सरु क्षा हो।

DOH 348-799 February 2022 - Nepali
यो कागजात अको ढाँचामा अनरु ोध गनन, 1-800-525-0127 मा कल गनह
ुन ोस ्। कान
नसन्
ु ने वा सन्
ु नमा कठिनाइ हुने राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा कल
गनह
ुन ोस ् वा civil.rights@doh.wa.govमा इमेल गनह
ुन ोस ्।

