
खोपहरू प्रभावकारी छन ्
COVID-19 विरुद्धको खोपले तपाईंलाई विभिन्न तरिकाले जोगाउन सक्छ: यी खोपहरू COVID-19 को िोकथाम
गनन एकदमै प्रिािकािी छन ् । यदद तपाईंलाई COVID-19 लाग्यो िने, खोपहरूले तपाईं गम्िीि रूपमा बििामी
हुने सम्िािनालाई कम गनन सक्छ; खोपको पूिा मात्रा लगाउनाले तपाईंको अस्पतालमा िनान हुने सम्िािनालाई
कम गछन ि COVID-19 िाट तपाईंको मतृ्युको जोखखमलाई कम गछन । तपाईंले केही खोपहरू अरूिन्दा िाम्रा िए
जस्तो लाग्ने जानकािी पाउनुिएको होला, ति क्क्लननकल पिीक्षणहरूले उपलब्ध िएका सिै खोपहरू COVID-19 
िोक्न अत्यधधक प्रिािकािी िहेको देखाएका छन ् । COVID-19 विरुद्ध लगाइने विभिन्न खोपहरूमा गरिएका
क्क्लननकल पिीक्षणहरूको िािेमा थप जानकािीका लाधग, हाम्रो COVID-19 Vaccine Safety and 
Effectiveness (COVID-19 खोपको सुिक्षा ि प्रिािकारिता) | Washington State Department of Health 
(िाभसङ्टन िाज्य स्िास््य वििाग) पषृ्ठ हेनुनहोस ् ।
अध्ययनहरूले प्रत्येक खोप गम्िीि COVID-19 बिमािी हुन नददन कम्तीमा 85 प्रनतशत प्रिािकािी िएको
देखाएका छन ् । खोपहरूले धेिै माननसहरूलाई COVID-19 का कुनै लक्षणहरू सुरु हुनिाट जोगायो:
• Moderna, 94%
• Pfizer-BioNTech, 95%
• Johnson & Johnson (Janssen), 74%
• Novavax, 90.4%

खोपहरू सुरक्षित छन ्
संयुक्त िाज्य अमेरिकामा पाइने COVID-19 विरुद्धका खोपहरू अमेरिकाको इनतहासमै सििैन्दा सघन सुिक्षा
ननिीक्षण प्रक्रिया पाि गिेि ल्याइएको छ1 । नतनीहरूलाई अन्य सफल खोपहरूका लाधग प्रयोग गरिने जस्तै कठोि
प्रक्रिया प्रयोग गिेि विकास, पिीक्षण ि स्िीकृत गरिएको धथयो । सिै खोपहरू U.S. Food and Drug 
Administration, (FDA, खाद्य तथा औषधध प्रशासन) द्िािा क्रक त पूणन रूपमा स्िीकृत गरिएको छ िा
आपत्कालीन प्रयोगका लाधग अनुमनत प्रदान गरिएको छ — जसको अथन FDA ले कुनै गम्िीि सुिक्षा सम्िन्धी
समस्या फेला पािेको छैन । स्ितन्त्र विशेषज्ञहरूले पनन अध्ययनहरूको समीक्षा गिे ि कुनै धिन्ताजनक पक्ष फेला
पािेनन ् । यी खोपहरू Western States Pact (पक्चिमी िाज्य सक्न्ध) (अङ्रेजीमा मात्र) को अङ्गको रूपमा
Scientific Safety Review Workgroup (िैज्ञाननक सुिक्षा समीक्षा कायनसमूह) का धिक्रकत्सा विशेषज्ञहरूले
स्ितन्त्र समीक्षा गदान पनन उत्तीणन िएका धथए । थप जानकािीका लाधग हाम्रो FAQ हेनुनहोस ् ।
खोपहरू सिनसाधािणद्िािा प्रयोग गरिने हुुँदा खोपहरूलाई सुिक्षा ि प्रिािकारिताका लाधग ननिीक्षण जािी िाखखन्छ
। संयुक्त िाज्य अमेरिकामा सुिक्षाका समस्याहरू खोज्ने ि कुनै समस्या देखखएमा नतनलाई द्रतु गनतमा समाधान
गनन विभिन्न प्रणालीहरू स्थावपत छन ् । COVID-19 का खोपहरू सुिक्षक्षत िहेको सुननक्चित गनन, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, िोग ननयन्त्रण तथा िोकथाम केन्द्र) ले खोपको सुिक्षा ननगिानी
गने देशको क्षमतालाई विस्ताि गिेि सिल िनायो । फलस्िरूप, खोप सुिक्षा विशेषज्ञहरूले COVID-19 खोप
क्क्लननकल पिीक्षणहरूको समयमा नदेखखएका हुन सक्ने समस्याहरू ननगिानी गनन ि पत्ता लगाउन सक्छन ् ।
यो खोप िालिाभलका, गिनिती ि अन्तनननदहत स्िास््य समस्याहरू िएका माननसहरूका लाधग पनन सुिक्षक्षत ि
प्रिािकािी छ । खोप लगाउने माननसहरूको सङ््या िढ्दै गएसुँगै हामी सुिक्षा ि साइड इफेक्टहरूका िािेमा थप
त्याङ्क प्राप्त गरििहने छौँ । त्याङ्कले COVID-19 विरुद्धका खोपहरू सुिक्षक्षत छन ् ि गम्िीि साइड
इफेक्टहरू वििलै रूपमा मात्र िएको देखाउुँछ ।

COVID-19 खोपको सरुिा: 
जान्नपुने कुराहरू

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 विरुद्धका खोपहरूको सुिक्षा)” । 25 
मािन, 2021, अनलाइनमा यहाुँ उपलब्ध हुन्छ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html ।

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


एलर्जिक प्रततक्रियाका सङ्केतहरू
खोपका एलक्जनक प्रनतक्रियाहरू एकदमै बििलै छन ् ति नतनीहरू हुन सक्छन ् । क्क्लननकले तपाईंलाई
एलक्जनक प्रनतक्रिया िएको खण्डमा तपाईंले खोप लगाएपनछ कम्तीमा 15 भमनेटसम्म हेने छ ।
उनीहरूलाई यसको प्रनतक्रिया ददन ताभलम ददइएको छ ि तपाईंलाई कसिी मद्दत गने िन्ने िािे थाहा
हुन्छ ।
तपाईंलाई क्क्लननक छोडपेनछ एलक्जनक प्रनतक्रिया हुन्छ िने, 911 मा कल गनुनहोस ् । एलक्जनक
प्रनतक्रियाका सङ्केतहरूमा ननम्न समािेश छन:् चिासप्रचिासमा समस्या, तपाईंको अनुहाि ि घाुँटी
सुक्न्नने, नछटो हृदय धड्कन,े तपाईंको शिीिििी निाम्रो डािि आउने, िक्कि लाग्ने ि कमजोिी हुने ।

कुनै पतन सुरिाका चिन्ताहहरूमा सावधान रहनमा हामीलाई मद्दत गनुिहोस ्
कुनै पनन साइड इफेक्ट रिपोटन गनन V-safe का लाधग यहाुँ साइन-अप गनुनहोस:् vsafe.cdc.gov । तपाईंको
सहिाधगताले हामीलाई सिैजनाका लाधग खोपहरू सुिक्षक्षत िा्न मद्दत गछन ।
तपाईं िा तपाईंको खोप प्रदायकले Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, खोप प्रनतकूल
कायनिम रिपोदटनङ प्रणाली) मा गम्िीि साइड इफेक्टहरू रिपोटन गनन सक्छ । FDA, Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) ि Washington State Department of Health (DOH, िाभसङ्टम िाज्य स्िास््य
वििाग) ले प्रिकृ्त्त िा सम्िावित समस्याहरू हेनन VAERS प्रयोग गछन ।
तपाईंले vaers.hhs.gov मा रिपोटन पेश गनन सक्नुहुन्छ । VAERS ि अन्य सुिक्षा अनुगमन प्रणालीहरूले कसिी
काम गछनन ् िन्ने िािे थप जानकािी www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety मा प्राप्त गनुनहोस ् ।

साइड इफेक्टहरू सामान्य हुन ्
तपाईंलाई खोप लगाएि COVID-19 लाग्न सक्दैन । यद्यवप, अन्य खोपहरूमा जस्तै, तपाईंले केही साइड
इफेक्टहरू महसुस गनन सक्नुहुन्छ जुन व्यक्क्त-व्यक्क्तमा फिक हुन सक्छन ् । कसै-कसैले थोिै िा कुनै
असुविधाको अनुिि गदैनन,् जिक्रक अरूलाई साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन ् जसले उनीहरूको दैननक
गनतविधधहरूलाई सीभमत गछन । साइड इफेक्टहरू देखखनु िनेको खोपले काम गरििहेको सङ्केत हो । दईु डोज
लगाउनुपने खोपहरूको हकमा, दोस्रो डोजपनछ साइड इफेक्टहरू अझ खिाि देखखन सक्छन ् । सम्िि िएमा, 
खोप लगाएको एक िा दईु ददनसम्म आफूलाई विश्राम गनन ि रिकिि हुन समय ददनुहोस ् । साइड इफेक्टहरू
सामान्यतया केही ददनपनछ हट्छन ् । तपाईंमा साइड इफेक्टहरू देखखएन िने पनन, तपाईंको शिीिले COVID-
19 िाइिस विरुद्ध सुिक्षा ननमानण गरििहेको हुन्छ । दईु मात्रा आिचयक पने COVID-19 खोपहरूको हकमा, 
तपाईंले आफ्नो दोस्रो मात्रा प्राप्त गनुनहुन्छ िनी सुननक्चित हुनुहोस ् । तपाईंले दोस्रो मात्रा लगाएको दईु
हप्तासम्म तपाईं पूणन रूपमा सुिक्षक्षत हुनुहुने छैन ।

उमेर समूहका आधारमा सामान्य साइड इफेक्टहरू
6 महहनादेखख 3 वर्िसम्म 4-17 वर्ि 18 वर्ि र सोभन्दा बढी उमेरका

वयस्क मातनसहरू
सामान्यतया ननम्न साइड इफेक्टहरू
देखखन सक्छन:्

दोस्रो डोजपनछ अझ आम रूपमा
देखखने साइड इफेक्टहरू:

सामान्यतया ननम्न साइड इफेक्टहरू
देखखन सक्छन:्

सुई लगाएको खुट्टा िा हातको
स्थानमा दु् ने

सुई लगाएको स्थानमा दु् ने, सुक्न्नने
ि िातो हुने

सुई लगाएको स्थानमा दु् ने, सुक्न्नने
ि िातो हुने

भलम्फ नोडहरू सुक्न्नने थकाइ लाग्ने थकाइ लाग्ने

झको लाग्ने िा रुने टाउको दु् ने टाउको दु् ने

ननन्द्रा लाग्ने मांसपेशी िा जोनी दु् ने मांसपेशी दु् ने

िोक नलाग्ने धिसो लाग्ने धिसो लाग्ने ि/िा ज्ििो आउने

भलम्फ नोडहरू सुक्न्नने िाकिाकी लाग्ने

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


परीिणमा धेरै जातत र जाततयताका मातनसहरू सहभागी भए
िैज्ञाननकहरूले प्रत्येक खोपलाई दशौँ हजाि माननसमा पिीक्षण गिेका छन ् ।

Moderna खोपका पिीक्षणहरू (US)2 
का सहिागीहरू ननम्नानुसाि धथए:

Pfizer-BioNTech खोपका पिीक्षणहरू (US) 3

का सहिागीहरू ननम्नानुसाि धथए:

Johnson & Johnson खोपका पिीक्षणहरू (विचिव्यापी)4
का सहिागीहरू ननम्नानुसाि धथए:

Novavax खोपका पिीक्षणहरू (US) 5

का सहिागीहरू ननम्नानुसाि धथए:

63% चिेत

20% दहस्पाननक/ल्यादटङ्क्स

10% अचिेत/अक्रिकी अमेरिकी

4% एभसयाली

3% अन्य

70% चिेत

13% दहस्पाननक/ल्यादटङ्क्स

10% अचिेत/अक्रिकी अमेरिकी

6% एभसयाली

1% AIAN/NHOPI ✦

62% चिेत

45% दहस्पाननक/ल्यादटङ्क्स

17% अचिेत/अक्रिकी अमेरिकी

4% एभसयाली

9% AIAN/NHOPI ✦

9% अन्य

76% चिेत

22% दहस्पाननक/ल्यादटङ्क्स

11% अचिेत/अक्रिकी अमेरिकी

4% एभसयाली

6% AIAN/NHOPI ✦

2% अन्य

2 Food and Drug Administration । “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee (खोप तथा सम्िक्न्धत जैविक उत्पादनहरू सम्िन्धी सल्लाहकाि सभमनत) को िैठक । डडसेम्िि 17, 2020, अनलाइनमा यहाुँ उपलब्ध छ:
https://www.fda.gov/media/144434/download ।

3 Food and Drug Administration । “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, खोप तथा सम्िक्न्धत जैविक उत्पादनहरू सम्िन्धी
सल्लाहकाि सभमनतको िैठक । डडसेम्िि 10, 2020, अनलाइनमा यहाुँ उपलब्ध छ: https://www.fda.gov/media/144245/download ।

4 Food and Drug Administration । “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, खोप तथा सम्िक्न्धत
जैविक उत्पादनहरू सम्िन्धी सल्लाहकाि सभमनतको िैठक । फेब्रुअिी 26, 2021, अनलाइनमा यहाुँ उपलब्ध छ: https://www.fda.gov/media/146217/download ।

5 Food and Drug Administration । “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, खोप तथा सम्िक्न्धत जैविक उत्पादनहरू सम्िन्धी सल्लाहकाि
सभमनतको िैठक । जुन 7, 2022, अनलाइनमा यहाुँ उपलब्ध छ: https://www.fda.gov/media/158912/download ।

* AIAN/NHOPI ले पिीक्षण सहिागी हुने अमेरिकी आददिासी, अलास्का मूलिासी ि आददिासी हिाईयन, अन्य प्रशान्त टापुिासीका लाधग संयुक्त डाटाको प्रनतननधधत्ि गदनछ ।

https://www.fda.gov/media/158912/download


तपाईंसँग खोप लगाउने बारे चिन्ताहरू छन ् भने
तपाईंको ववश्वसनीय स्वास््य सेवा प्रदायक वा
र्क्लतनक पेशाकमीसँग कुरा गनुिहोस ्

एलजीहरू
• CDC ले खोपमा प्रयोग िएका सामरीको एलजी निएका
सिै जनालाई खोप लगाउन भसफारिस गिेको छ ।
खोपहरूमा खानामा पाइने जस्ता सामान्य एलजीहरू
हुुँदैनन,् त्यसकािण COVID-19 खोप लगाउुँ दा अन्य
अधधकांश एलजीहरू धिन्ताको विषय हुनुहुुँदैन ।

• COVID-19 खोपहरूका एलक्जनक प्रनतक्रियाहरू प्राय: 
पोभलइथाइभलन ग्लाइकोल (PEG) ि पोभलसोििेट िननने
खोपमा िएका िोसोहरूद्िािा िएको माननन्छ ।

• अन्य खोपहरूमा जस्तै, यी खोपहरूमा पनन िोसो, नुन ि
धिनी हुन्छ ि यसले खोपहरूलाई शिीिमा अझ िाम्रोसुँग
काम गनन मद्दत गदनछ । खोप िनाउन प्रयोग गरिएका
सामरीहरू सुिक्षक्षत छन ् ि खोपहरूले काम गनन ती
आिचयक हुन्छन ् ।

• खोपहरूमा अण्डा, ल्याटेक्स ि संिक्षक पदाथन भमसाइएको
हुुँदैन । खोपहरू अण्डाहरूमा विकभसत गरिुँदैन ।

आिार नीतत
COVID-19 खोपका सामरीहरू सुिक्षक्षत छन ् ि खोपहरूलाई
आफ्नो काम गनन आिचयक हुन्छन ् । Johnson & 
Johnson खोपको एउटा टुिा 35 िषन अगाडड िएको
िैकक्ल्पक गिनपतनहरूिाट मौभलक रूपमा आएका कोषहरूका
प्रयोगशाला-िवृद्ध प्रनतहरूको भित्र िनाइएको हो । दादिुा, 
रूिेला ि हेपाटाइदटस A लगायत धेिैजसो अन्य खोपहरू
सोही तरिकामा िनाइन्छन ् । कुनै पनन खोपमा मानिका
कोषहरू (भ्रूणका कोषहरू लगायत), COVID-19 िाइिस, 
ल्याटेक्स, संिक्षक िा पोकन का उत्पादनहरू िा क्जलेदटन
लगायत कुनै पनन जनाििको उत्पादन समािेश हुुँदैन ।
खोपहरू अण्डाहरूमा विकभसत हुुँदैन ि कुनै पनन अण्डाको
उत्पादन समािेश हुुँदैन ।

Pfizer ि Moderna खोपहरूका लाधग, खोप पिीक्षणहरूका
लगिग 30% अमेरिकी सहिागीहरू अचिेत, आददिासी िा
अन्य जानतका माननसहरू धथए ि लगिग आधा सहिागी
िदृ्ध व्यक्क्तहरू धथए । Johnson & Johnson खोपको
हकमा, खोप पिीक्षणहरूमा सहिागी हुनेहरूमध्ये कम्तीमा

38% अचिेत, आददिासी िा अन्य जानतका माननसहरूको
रूपमा पदहिान गरिएका ि लगिग आधा सहिागी िदृ्ध
व्यक्क्तहरू धथए ।

चिक्रकत्सा अवस्थाहरू
• अध्ययनहरूले COVID-19 खोपहरू धिक्रकत्सा अिस्थाहरू
िएका माननसहरूमा पनन सुिक्षक्षत ि प्रिािकािी िएको
देखाएको छ । प्रत्येक खोप पिीक्षणहरूमा बिस देखख
45% सहिागीहरूमा मोटोपना, मधुमेह, मुटु िोग, कलेजो
िोग ि HIV जस्ता अिस्थाहरू धथयो ।

• हामीसुँग िएका खोपहरू िाइिसका अधधकांश िेरिएन्ट
विरुद्ध 90% प्रिािकािी िए तापनन अध्ययनहरूले
प्रनतिक्षा प्रणाली मध्यम देखख गम्िीि रूपमा कमजोि
िएका माननसहरूमा िभलयो िोग प्रनतिोधात्मक क्षमता
विकास नहुन सक्छ िन्ने देखाएको छ । दईु-डोज
शङृ्खला पूिा गिेि पयानप्त प्रनतिक्षा विकास नगनेहरूका
लाधग िुस्टि डोज लगाउनुअनघ तेस्रो अनतरिक्त डोज
लगाउन भसफारिस गरिन्छ ।

• धिक्रकत्सा विशेषज्ञहरूले स्तनपान गिाइिहेका िा गिनिती
हुने योजनामा िनाइिहेका माननसहरूलाई गिानिस्था ि
जन्ममा COVID-19 को खोप लगाउन भसफारिस गदनछन ्
। डाटाले गिानिस्थाको अिधधमा COVID-19 का खोपहरू
लगाउन सुिक्षक्षत छ िनी देखाउुँछ । िास्तिमा, केही
अध्ययनहरूले खोप लगाइसकेका आमािािुले गिानिस्था ि
स्तनपानको दौिान आफ्ना िच्िाहरूलाई COVID-19 
विरुद्धका एक्न्टिडीहरू पनन सानन सक्छन ् िन्ने देखाएको
छ । गिनिती माननसहरूलाई मतृ्यु लगायत COVID-19 
िाट गम्िीि िोगको जोखखम हुन्छ । खोपहरू सिैिन्दा
िाम्रो सुिक्षा हुन ् ।
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