
बालबाललकाका लागि बनाइएका कोलिड-19 विरुद्धका खोप
आमाबुवा/अभििावकले थाहा पाइराख्नु परे्न कुराहरू

आफ्ना प्रश्नहरूको जिाफ पाउन:
यो िेबसाइटमा जानुहोस:् VaccinateWA.org/kids
यो नम्बरमा फोन िनुहुोस:् 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), # गिच्नहुोस ्
िाषासम्बन्धी सहायता उपलब्ध छ ।

बालबाललका कति िटा कुन खोप लिाउन
आिश्यक छ ?

ववश्वमहामारीको सरुुवात िएदेखि अमेररकाका 15
भमभलयर्न िन्दा बढी बालबाभलकाहरूलाई कोभिड-19 
लागेको छ । कोभिड-19 को र्नयााँ िेररएन्टको लहरले 
कोभिड-19 को कारणले अस्पताल िर्नाा हुरे्न यवुाहरूको 
सङ्ख्या भििरमा पगेुको छ । 
बालबाभलका तथा ककिोरककिोरीलाई कोभिड-19 बाट 
जोगाउर्न िोप नर्नकै प्रिावकारी हुन्छ िन्रे्न कुरा 
क्ललनर्नकल ट्रायलहरूले प्रमाखणत गररसकेका छर्न ्। िोप 
लगाएपनछ उर्नीहरू कोभिड-19 का कारण भसककस्त बबरामी 
परे्न, उर्नीहरूलाई अस्पताल िर्नाा गर्नुा परे्न वा कोभिड-19
का कारण उर्नीहरूको मतृ्य ुहुरे्न जोखिम नर्नकै कम हुन्छ ।
यवुा र पररवारजर्नसाँग िोपहरूको बारेमा कसरी कुराकार्नी 
गरे्न िन्रे्न सम्बन्धी सझुावहरूका लागग यो खोपहरूको 
बारेमा कुरा िने सम्बन्धी मािदुर्कु हेर्नुाहोस ्। 

बालबाललकाले ककन खोप लिाउन ुपछु ?

सब ैबालबाभलकालाई कम्तीमा 2 डोज 
लगाउर्न भसफाररस गररन्छ । सरुक्षित 
रहहरहर्नका लागग थप डोजहरू भसफाररस 
गर्ना सककन्छ । 

• 6 महहनादेखख 4 िर्सुम्मका
बालबाभलकालाई 3 डोजको Pfizer 

प्रारक्म्िक िोप िङृ्खिला वा 2 
डोजको Moderna प्रारक्म्िक िोप 
िङृ्खिला लगाइन्छ 

• 5 िर्देुखख 11 िर्सुम्मका
बालबाभलकालाई 2 डोजको प्रारक्म्िक 
िोप िङृ्खिला लगाइन्छ

• 12 िर्देुखख 17 िर्सुम्मका
बालबाभलकालाई 2 डोजको प्रारक्म्िक 
िोप िङृ्खिला लगाइन्छ

यसले िपाईंको घरलाई कसरी सुरक्षिि राख्छ ?
कोभिड-19 ववरुद्धको िोपले बालबाभलकालाई यो रोगबाट 
बचाइराख्न सलछ । त्यसकारण, तपाईं 
अझ सरुक्षित रूपमा घरमा पाररवाररक 
जमघट आयोजर्ना गर्ना वा त्यस्ता 
जमघटमा जार्न सलर्नहुुन्छ ।

िोप लगाउर्नाले घरका
बालबाभलकाहरूलाई अझ सरुक्षित 
रहर्न र पररवारका सदस्यहरूको 
सरुिा गर्ना मद्दत गरे्न छ ।

यो रोगबाट अझ प्रिावकारी रूपमा सरुक्षित रहर्नका लागग
पररवारका सदस्यहरूले उगचत सरुिा उपायहरू अपर्नाउर्न जारी राख्नु 
पछा ।

6 महहना िा सोिन्दा बढी उमेरका 
मातनसहरूका लागि COVID-19 
विरुद्धको खोप उपलब्ध छ ।

वाभसङ्खटर्न राज्यले 18 वषासम्मका बालबाभलकाहरूलाई 
भसफाररस गररएका सब ैिोपहरू नर्निःिलु्क उपलब्ध गराउाँछ ।
आफ्र्नो बच्चाको गचककत्सक वा आफ्र्नो नर्नयभमत क्ललनर्नकको 
गचककत्सकलाई त्यहााँ बच्चालाई कोभिड-19 ववरुद्धको िोप 
लगाइन्छ कक लगाइाँदैर्न िर्नी सोध्र्नहुोस ्।

पहहले र्न ैस्वास््यसेवा प्रदायक र्नहुरे्न पररवारहरूले 
स्वास््यसेवा प्रदायक, क्ललनर्नक वा अन्य स्वास््य सम्बन्धी 
स्रोतहरू फेला पार्नाका लागग 1-800-322-2588 डायल िरी 
Help Me Grow WA Hotline लाई फोर्न गर्ना वा 
ParentHelp123.org मा जार्न सलर्नहुुन्छ । यो सेवा
नर्निःिलु्क पाइन्छ र िावषक सहायता उपलब्ध छ ।

तपाईं VaccineLocator.doh.wa.gov मा गई कफल्टर 
प्रयोग गरेर आफ्र्नो र्नक्जकै रहेका वपडडयाहट्रक िोप लगाइरे्न 
ठाउाँ हरूको सचूी हेर्ना पनर्न सलर्नहुुन्छ ।

मेरो बच्चालाई खोप लिाउन मलैे के िनु ुपछु ?

?

2-डोजको िङृ्खिला पूरा गरेका र रोग 
प्रनतरोधात्मक िमता मध्यम वा 
गम्िीर रूपमा कमजोर िएका 
बालबाभलकाले उर्नीहरूले दोस्रो डोज 
लगाएको 28 हदर्न पनछ अनतररलत
प्रारक्म्िक डोज लगाउरु्नपछा र 5 
वषािन्दा बढी उमेरका सबै 
बालबाभलकाले बुस्टर डोज लगाउरु्नपछा 
।अन्य समूहका लागग िववष्यमा थप 
डोजहरू भसफाररस गर्ना सककर्ने छ । 

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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तपाईं यो कागजात कुर्नै अको ढााँचामा प्राप्त गर्ना चाहर्नुहुन्छ िर्ने 1-800-525-0127 मा फोर्न 
गर्नुाहोस ्। कार्न र्नसुन्र्ने वा श्रवण िक्लत कमजोर िएका सेवाग्राहीहरूले कृपया 711 
(Washington Relay) मा फोर्न गर्नुाहोस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल 
पठाउर्नुहोस ्

बालबाललकाका लागि बनाइएको कोलिड-19 विरुद्धको खोपका बारेमा प्रायः सोगधने प्रश्नहरू

बालबाललकाहरूले आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा के के ललएर आउन ुपछु ?
अगधकाांि अवस्थामा, आमाबबुा र अभििावकहरूले 18 वषा मनुर्नका बालबाभलका तथा ककिोरककिोरीहरूलाई िोप लगाउर्ने 
मन्जुरी हदर्न ुपरे्न हुन्छ । आमाबबुा वा अभििावकले िोप लगाउरे्न ठाउाँमा सम्पका  गरेर मन्जुरी हदर्नका लागग के के चाहहन्छ 
िरे्नर सोध्र्न ुपछा । 
क्ललनर्नकहरूले बच्चाको ID, बीमा काडा वा Social Security number (सामाक्जक सरुिा र्नम्बर) माग्र्न सलछर्न ्तर तपाईंले 
ती कुराहरू हदर्न ुपदैर्न ।
बालबाभलकाहरू सांयलुत राज्य अमेररकाको र्नागररक र्निए पनर्न उर्नीहरूले िोप लगाउर्न पाउाँछर्न ्। िोप लगाउर्ने क्ललनर्नकहरूले 
कसकैो आप्रवासर्न क्स्थनत सोध्र्न पाउाँ दैर्नर्न ्। व्यक्लतगत जार्नकारी जर्नस्वास््यसम्बन्धी प्रयोजर्नका लागग मात्र प्रयोग गरररे्न 
छ ।

मेरो बच्चालाई सााँच्च ैकोलिड-19 लाग्न सक्छ ?
वयस्कहरूको तलुर्नामा थोरै बालबाभलकाहरूलाई मात्र कोभिड-19 लागेको िए तापनर्न:
• बालबाभलकाहरूलाई कोभिड-19 सङ्खरमण गराउरे्न िाइरस सर्ना सलछ
• कोभिड-19 लागेर बालबाभलकाहरू बबरामी पर्ना वा उर्नीहरूको मतृ्य ुहुर्न सलछ
• बालबाभलकाहरूले अरूलाई कोभिड-19 सार्ना सलछर्न ्
• कोभिड-19 लागेर बालबाभलकाहरूको स्वास््यमा गम्िीर जहटलताहरू आउर्न सलछर्न,् जस्त ै"दीघाकालीर्न कोभिड" वा MIS-

C र्नामक ितरर्नाक रोग जसको कारणले िरीरका ववभिन्र्न अङ्खग सनुर्नर्न तथा पोल्र्न सलछ

बालबाभलकाहरूमा यो िोपका नर्नकै कम साइड इफेलटहरू देखिएका छर्न ्र यो िोपले बालबाभलकाहरूलाई कोभिड-19 बाट 
राम्रोसाँग जोगाउाँछ । िोप र्नलगाएर कोभिड-19 लाग्रे्न जोखिम नर्नम्त्याउर्निुन्दा िोप लगाउर्न ुनर्नकै फाइदाजर्नक हुन्छ ।

बालबाललकालाई कोलिड-19 विरुद्धको खोप लिाउाँ दा सामान्यिया देखखने साइड इफेक्टहरू के के हुन ्
?
बच्चाहरूलाई िोप लगाउाँ दा हुरे्न साइड इफेलटको जोखिमिन्दा कोभिड-19 लाग्दा हुरे्न स्वास््य जोखिम नर्नकै बढी छ ।

अन्य िोपहरू जस्त ैयसका सामान्य साइड इफेलटहरूमा पािुरा दखु्न,े थकार्न हुरे्न, टाउको दखु्न ेर माांसपेिी दखु्न ेपछार्न ्। यी 
लिणहरू प्रायिः सामान्य हुन्छर्न ्।

क्ललनर्नकल ट्रायल (अङ्खग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ) का रममा पहहलो डोज लगाउाँ दािन्दा दोस्रो डोज लगाउाँ दा धेरै बालबाभलकाले 
आफूमा साइड इफेलट देखिएको बताएका गथए । साइड इफेलटहरू सामान्यतया हल्का र मध्यम िालका गथए र िोप 
लगाएको दईु हदर्नभित्र देखिएका गथए । धेरैजसो लिणहरू एक वा दईु हदर्नभित्र र्न ैहराएर गएका गथए ।

यो खोप मेरो बच्चाको लागि सरुक्षिि छ ि ?
सरुक्षित छ । यो िोप बालबाभलकाहरूका लागग एकदम ैसरुक्षित मानर्नन्छ । यवुाहरूमा िोपको गचककत्सकीय परीिण गदाा 
कुर्न ैपनर्न गम्िीर साइड इफेलटहरू देखिएको गथएर्न । यस सम्बन्धमा अध्ययर्नहरू िइरहेका छर्न ्र सांयलुत राज्य अमेररकामा 
िोपको सरुिा नर्नधाारण गरे्न प्रणाली एकदम ैराम्रो िएकाले िोपमा ितराका सङ्खकेतहरू छर्न ्िएमा ती सङ्खकेत चााँड ैपत्ता 
लाग्छर्न ्।

मसाँि िप प्रश्नहरू छन ्। म िी प्रश्नहरूको जिाफ कहााँबाट पाउन सक्छु ?
तपाईंसाँग थप प्रश्र्नहरू छर्न ्िरे्न VaccinateWA.org/kids मा जार्नहुोस ्। तपाईं त्यहााँबाट आफ्र्ना प्रश्र्नहरूको जवाफ पाउर्न 
सलर्नहुुन्छ । तपाईं आफ्र्नो बच्चाको नर्नयभमत स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग कुरा गर्ना पनर्न सलर्नहुुन्छ ।

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

