के यो COVID-19 वा खोपको प्र�त�क्रया हो?
COVID-�� का ल�णहरू

खोप का प्र�त�क्रयाहरू

खोप का प्र�त�क्रयाहरू

खोक� लाग्ने

ज्वरो आउने

�सँगान ब�गरहने

मांसपेशी दख्
ु ने

घाँट� दख्
ु ने,
सई
ु लगाएको
ठाउँ मा रातो
हुने वा सिु न्नने

स्वाद वा गन्धमा कमी हुने

वाकवाक� लाग्ने

तपा�मा मा�थका ल�णहरू दे �खएका
छन ् भने र तपा�लाई COVID-�� हुन
सक्छ भन्ने लागेमा, �च�कत्सा सल्लाह
�लनह
ु ोस ्। तपा�ले COVID-�� को
पर��ण गनप
ुर् न� हुन सक्छ।

खोपका प्र�त�क्रयाहरू एक वा दई
ु
�दनमा जानप
ु छर् । य�द तपा�लाई
धेरै �बरामी भएको महसस
ु
भएमा, �च�कत्सा सल्लाह खोज्ने
कुरामा �वचार गनह
ुर् ोस ्।

जुन खोपको कारणले �निम्तएका हुँदैनन ्:

जन
ु COVID-�� ल�णहरूसँग
समान छन ्:

�छटो�छटो साँस फेन�

थकाई लाग्ने

घाँट� दख्
ु ने

पखाला लाग्ने

जन
ु COVID-�� �बमार�ले गदार्
�निम्तएका हुँदैनन ्:

टाउको दख्
ु ने

यीमध्ये एउटा प्र�त�क्रयाले
तपा�लाई सामान्य �क्रयाकलापहरू
(जत्ु ता बाँध्न, टाइप गनर् आ�द)
गनर्बाट रोक्छ भने, �च�कत्सा
सल्लाह �लनह
ु ोस ्।

COVID-�� खोपले COVID-�� रोग �नम्त्याउँ दै न।
COVID-�� खोपले PCR पर��णमा पोिज�टभ COVID-�� �नम्त्याउँ दै न।

तपा�लाई भखर्रै COVID-�� पर��णमा पोिज�टभ दे �खएमा, �नम्नमा भएका आइसोलेसन सम्बन्धी �नद� शनको पालना
गनह
ुर् ोस ्।: COVIDvaccineWA.org
को�भड-�� वा�सङ्गटनमा व्यापक रूपमा फै�लएको छ। तपा�को अिन्तम मात्राप�छ � हप्तासम्म खोप पूणर् रूपमा प्रभावकार�
नहुने भएकाले, तपा�ले एउटा वा दई
ु एमा, तपा�लाई
ु वटा मात्रा प्राप्त गरे ताप�न तपा� त्यो समयभन्दा अ�घ संसगर्मा आउनभ
अझैप�न को�भड-�� लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तपा�लाई खोप लगाएप�छ सन्चो नभएमा, यो चाटर् ले तपा�लाई खोपबाट प्र�त�क्रया
भइरहे को छ �क छै न वा तपा�लाई को�भड-�� लागेको हुन सक्छ वा सक्दै न भनेर थाहा पाउन मद्दत गदर् छ।
खोप लगाउने मा�नसहरूका ला�ग सामान्य �नद� शनहरू: य�द तपा�लाई खोप लगाएको �� घण्टा�भत्र ज्वरो (���.� �डग्री
फरे नहाइटभन्दा बढ� तापक्रम) आएमा, घरमै बस्नह
ु ोस ्। य�द तपा�को ज्वरो �� घण्टा�भत्र �नको भयो र तपा�लाई को�भड-�� का
अन्य सङ्केत/ल�णहरू दे �खएको छै न भने, तपा� काममा फकर्न सक्नुहुन्छ। य�द तपा�लाई �� घण्टाप�छ अझै प�न ज्वरो
आएको छ वा तपा�लाई को�भड-�� को संक्रमण हुन सक्ने अन्य ल�णहरू दे �खएका छन ् भने, तपा� घरमै बस्नुपछर् र को�भड-��
को पर��ण गराउनप
ु छर् ।

DOH 820-124 April 2021 Nepali
यो कागजातलाई अक� ढाँचामा बनाउनका ला�ग अनुरोध गनर्, 1-800-525-0127
मा कल गनुह
र् ोस ्। श्रवणह�न वा सुन्न क�ठनाइ हुने ग्राहकहरूले, कृपया 711
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