
तपा�को स्वास्थ्य प्रदायक आफ्नो प्रदायकलाई फोन गनुर्होस ्वा अनलाइन
अपोइन्टमेन्ट �नधार्रण गनुर्होस ्

सामुदा�यक स्वास्थ्य िक्ल�नकहरू हाम्रो वेबसाइमा जानुहोस:् vaccinelocator.doh.wa.gov/

वा 1-800-525-0127 मा फोन गनुर्होस,् त्यसप�छ #
�थच्नुहोस।् 
भाषा सहायता उपलब्ध छ।स्थानीय फाम�सीहरू

पप-अप वा घुम्ती िक्ल�नकहरू
यो �भन्न हुन्छ। तपा�ले िक्ल�नकको बारेमा साथी वा 
समुदायको सदस्यबाट वा सामािजक �म�डयामा सुन्न 
सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई कसर� साइन अप गन� भनेर 
सोध्नुहोस।्

Pfizer-
BioNTech

उमेर 6 म�हना – 4 वषर्: 3 डोज, प�हलो डोजको 21 
�दनप�छ, दोस्रो डोजको 56 �दनप�छ
उमेर 5 वषर् र बढ�: 2 डोज, 21 �दनको फरकमा

Moderna उमेर 6 म�हना र बढ�: 2 डोज, 21 �दनको फरकमा

Novavax उमेर 12 वषर् र बढ�: 2 डोज, 21 �दनको फरकमा

Johnson & 
Johnson उमेर 18 वषर् र बढ�: 1 डोज

COVID-19 खोपहरू: जान्नुपन� कुरा

तपा�ले �नःशुल्क खोप पाउनुहुन्छ। 
तपा�लाई शलु्क लगाउन वा �बल 
�दनु हँुदैन।

सावर्ज�नक खोप िक्ल�नकहरूमा, तपा�ले 
आफूलाई वा�सङ्गटन राज्यमा बस्ने वा 
काम गन� भनेर देखाउने केह� कुरा ल्याउन 
आवश्यक हुन सक्छ।

तपा�लाई �नम्न कुरा ल्याउन अनुरोध गनर् 
स�कन्छ, तर तपा�ले �तनीहरूलाई �दन 
आवश्यक हँुदैन:
• प�हचान
• �बमा काडर्
• सामािजक सुर�ा नम्बर 

केह� खोपहरू 2-3 मात्राका हुन्छन।् 
तपा�ले एकदमै सुर�ाको ला�ग पूणर् 
रूपमा खोप लगाएप�छ लगभग दईु
हप्ता लाग्छ। केह� मा�नसहरूलाई 1-2 
बुस्टर मात्रा आवश्यक हुन सक्छ।

थप जानकार�का ला�ग
यसमा जानुहोस:् COVIDVaccineWA.org वा DOH.WA.GOV/Coronavirus
यसमा फोन गनुर्होस:् 1-800-525-0127, त्यसप�छ # �थच्नुहोस।् भाषा सहायता उपलब्ध छ।

तपा�ले खोप लगाउनको ला�ग तपा� यु.एस. 
नाग�रक हुनुपद�न। उनीहरूले तपा�को
अध्यागमन िस्थ�त माग्ने छैनन।् 
जनस्वास्थ्य उद्देश्यहरूका ला�ग व्यिक्तगत 
डाटा मात्र प्रयोग ग�रनेछ।

मैले खोप कहाँबाट 
लगाउन सक्छु?

मैले अपोइन्टमेन्ट
कसर� �नधार्रण गन�?

मैले मेरो खोप अपोइन्टमेन्टमा 
के ल्याउनुपछर्? खोपको मूल्य क�त हो?

मलाई दोस्रो शट आवश्यक हुन्छ?



DOH 348-804 September 2022 Nepali
यो कागजातलाई अक� ढाँचामा अनुरोध गनर्, 1-800-525-0127 मा फोन गनुर्होस।् कान नसुन्ने वा सुन्न गाह्रो हुने 
ग्राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनुर्होस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनुर्होस ् ।

तपा�लाई सम्भा�वत रूपमा साइड इफेक्टहरू दे�खन्छ।
साइड इफेक्टहरू सामान्यतया एक वा दईु �दनसम्म 
मात्र दे�खन्छन।्

हामी एकल-सट Josnson & Johnson (j&J) 
खोपको सट्टामा mRNA COVID-19 खोप (Pfizer-
BioNTech वा Moderna) �सफा�रस गछ�।

तपा� चाहनुहुन्छ भने J&J खोप अझै प�न प�न
उपलब्ध छ। तपा� अक� �वकल्प चाहनुहुन्छ भने 
mRNA खोपको �वकल्पको रूपमा Novavax प�न
उपलब्ध छ। आफ्ना �वकल्पहरूको बारेमा स्वास्थ्य 
सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुर्होस।्

खोप लगाउनाले तपा�लाई काममा सुर��त रहन र 
आफ्ना साथीहरू र प�रवारसँग फे�र समय �बताउन 
मद्दत गन�छ।

तपा� गम्भीर रूपमा �बरामी हुने, अस्पतालमा भनार् हुने 
वा COVID-19 बाट मतृ्यु हुने सम्भावना कम हुनेछ। 

COVID-19 खोपले तपा�को शर�रलाई 
तपा�लाई �बरामी हुनबाट टाढा रा� े
रोगप्र�त प्र�तर�ाहरू �नमार्ण गनर् 
प्र�श��त गछर्।

COVID-19
खोपले के गछर्?

साइड इफेक्टहरू के-के हुन?्

दईु शटहरू �दइने खोपहरूका ला�ग, दोस्रो शटप�छ 
साइड इफेक्टहरू अझ खराब हुन सक्छन।्

तपा�लाई एलिजर्क प्र�त�क्रया भएमा 911 मा फोन 
गनुर्होस।् तपा� कुनै प�न साइड इफेक्ट �रपोटर् गनर् 
V-safe को ला�ग साइन अप गनर् सक्नुहुन्छ: 
vsafe.cdc.gov. 

हुन्छन।् सबै खोपहरू दश� हजार मा�नसहरूमा पर��ण 
ग�रएका �थए। 

�तनीहरू धेरै जा�तका र मोटोपना, मधुमेह, मुटु रोग, 
कलेजो रोग र HIV जस्ता स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका 
मा�नसहरूमध्ये सुर��त भएको दे�खएको �थयो। 

खोपहरू सुर��त हुन्छन?्

मैले खोप �कन लगाउनुपछर्?के एउटा खोप अरूभन्दा राम्रो हुन्छ?

?

तपा�को शर�रभ�र:

• थकाइ लाग्ने
• टाउको द�े
• मांसपेशी द�ुे
• जाडो महसुस हुने
• ज्वरो आउने
• वाकवाक� लाग्ने

तपा�ले शट पाउनुभएको 
पाखुरामा:

• द�ुे
• रातोपना हुने
• सुिन्नने

Department of Health (स्वास्थ्य
�वभागले) कुनै सुर�ा सरोकार छैन 
भनी सु�निश्चत गनर् �नय�मत रूपमा 
सुर�ा �रपोटर्हरू जाँच गछर्।
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