COVID-19 को खोप
प्रायः सोब्रिने प्रश्नहरू
अद्यावधिक गर िे यो: डिसिेम्ब 22, 2020

सामान्य जानकारी
मैले COVID-19 खोप कहिले पाउन सक्छु?

मास जन ल ब्रिघमलिे साववजननक स्वास््य अधिका ीहरूको ननर्दे शन अनस
ु ण गर हिे का छन ्। खोप ललनसक्निे

व्यक्क्िहरूको पहहलो लह अधिम स्वास््य सिेवा कमवचा ीहरू हुन ्। ब्रब ामीलिे र्दीघवकालीन हिे ववचा सवु विा नलसवङ

होममा पनन खोप प्राप्ि गनव सक्नह
ु ु न्छ।

खोप सामान्य जनतालाई कहिले उपलब्ध िुने छ?

हालैमा मिेसाचुसिेट्सका (Massachusetts) साववजननक स्वास््य अधिका ीहरू लाई लाग्छ कक सामान्य जनिालिे

एवप्रल जन
ु 2021 बीच खोप ललन सक्निे छन। मिेसाचस
ु िेट्स जनस्वास््य ववभागमार्वि पहुुँचका लाधग समन्वय
गर निे छ।

िपाईं उच्च जोखखममा हुनु हुन्छ वा 65 वा सोभन्र्दा बिी उमिे को हुनह
ु ु न्छ वा लशक्षा, ट्राक्न्जट वा साववजननक कायवहरू
जस्िा किेही कामहरू गनुव हुन्छ भनिे िपाईंलिे चाुँिै र्िेिअ
ु ी एवप्रलबीचमा खोप प्राप्ि गनव सक्नु हुनिे छ। ोगका लाधग
किेन्र ननयन्रण (Centers for Disease Control, CDC) को बा िे आफ्नो विेबसाइटमा थप जानका ी छ जो गम्भी
ोगका उच्च जोखखम खोप सामान्य जनिालाई कहहलिे उपलब्ि हुन सक्छ भन्निे बा िे मा छ।
िामी खोपले काम गने नगने कसरी थाि पाउँ छौं?

COVID-19 खोप एकर्दमै प्रभावका ी साब्रबि भएको छ। च ण 3 को प ीक्षणअनस
ु ा Pfizer (फाइजर) खोप को िोज

र्दोस्रो िोजको 7 हर्दनपनछ 95% प्रभावी हुन्छ। Moderna (मडनाा) खोप 14 हर्दन र्दोस्रो िोज पनछ 94% प्रभावका ी हुन्छ।
यी पर णामहरू ललिंग, उमिे , जानि जािीयिाअनस
ु ा एकरूप धथए।

मलाई खोप लगाएपछछ रोग प्रछतरोध क्षमता कछत हिनसम्म रिन्छ? के मलाई िरे क वर्ा खोप हिनु आवश्यक छ?

हामीलाई यो थाहा छै न। क्क्लननकल प ीक्षणहरू कहहलिेसम्म सिं क्षण गर न्छन ् भनिे हिे नव सहभागीहरूको अनग
ु मन
जा ी हन्छन ्। हामी यो उपलब्ि भएपनछ अद्यावधिक जानका ी उपलब्ि ग ाउुँ छौं।

हामीलाई ोग प्रनि ोिात्मक क्षमिा कनि लामो समयसम्म हनिे छ भन्निे कु ाको जानका ी छै न, यसैले आफ्नो िात
धन
ु ,ु मास्क लगाउनु र सामाजजक िरू ी राख्नु आवश्यक छ।

खोप लगाएपछछ िामी मास्क लगाउन र सामाजजक िरू ी राख्न रोक्न सक्छौं?

अहुँ, सक्र्दै नौं। हामीलाई थाहा छ कक यो खोपलिे िपाईंलाई ब्रब ामी हुनबाट बचाउुँ छ ि हामी यसलिे िपाईंलिे अन्य
व्यक्क्िहरूलाई सानवबाट ोक्छ भन्निे कु ा जान्र्दै नौं। सबैलाई िरु
ु न्िै खोप हर्दन नसककनिे भएकालिे हामी अरूलाई
जोगाउन साविान हुनु पछव । िपाईंलिे खोप ललनभ
ु ए िापनन मास्क लगाउनु पछव , सामाक्जक र्द ू ी ाख्नु पछव

आफ्नो

हाि िुनु पछव । यी सु क्षा उपायहरू पर माजवन गनव वा बन्र्द गनव उधचि हुनिे नहुनिे सिंक्रमण ननयन्रण गने ववशिेषज्ञहरूलिे
हामीलाई थाहा हर्दनिे छन ्।

िामीले मास्क लगाएर सामाजजक िरू ी राखेपछछ खोप ललनु आवश्यक छ र?

महामा ी ोक्न हामीलिे सबै उपक णहरू प्रयोग गनव जरू ी छ। COVID-19 को खोप सािा ण र्दै ननक कायवहरू जस्िै
मास्क लगाउनिे सामाक्जक र्द ू ी ाख्नालिे COVID-19 बाट उत्तम सु क्षा प्रर्दान गछव । खोपहरू 90% र्दिे खख 95% प्रभावी

भएिा पनन िपाईंलाई अझै पनन थाहा हुुँर्दैन कक यो िपाईंका लाधग कवत्तको प्रभावका ी हुनिे छ। खोप लगाइएका 5%
र्दिे खख 10% मान्छिे लाई भाइ सलिे भिेट्न सक्छ। िपाईंलिे भाइ स लाग्निे जोसक
ु ै लाई जोखखम कम गनवका लाधग आर्ूलिे
गनवसक्निे सबै कु ा गनुव पछव ।

माछनसिरूलाई खोपबाट COVID-19 लाग्न सक्छ?

होइन। खोपलिे सम्पण
ू व वा प्रत्यक्ष भाइ स समाविेश गर्दै न त्यसैलिे COVID-19 उत्पन्न गनव सक्र्दै न।
मलाई पहिले नै COVID-19 भएको छ। के मैले खोप लगाउनु पछा ?

पछव , िपाईंलाई COVID-19 भएको छ ननको हुनभ
ु एको छ भनिे पनन जब यो िपाईंका लाधग उपलब्ि हुन्छ, िपाईंलिे
खोप ललन सक्नु हुन्छ। िपाईं COVID-19 बाट लसककस्ि ब्रब ामी हुनह
ु ु न्छ वा COVID-19 बाट िुन सक्ने लक्षणिरू
छन ्, भनिे िपाईंलिे खोप ललनु हुुँर्दैन।
खोपका साइड इफेक्टिरू के के िुन ्?

कुनै व्यक्क्िलाई खोप प्राप्ि ग िे पनछ साइि इर्िेक्ट हुन सक्छ। Pfizer Moderna खोप र्दब
ै ा हल्का साइि
ु क
इर्िेक्टहरू एक वा र्दइु हर्दनलभर समािान हुन्छन ्।
•
•

Pfizer खोपका सबैभन्र्दा सामान्य रूपमा र्दिे खखनिे लक्षणहरू खोप लगाएको ठाउुँ मा र्दख्न
ु ,िे थकान, टाउको र्दख्न
ु ,िे
मािंसपिेशी र्दख्न
ु ,िे जोड़्नीको र्दख
ु ाइ धचसो हुनु हो।
Moderna खोपका सबैभन्र्दा सामान्य रूपमा र्दिे खखएका लक्षणहरू भनिे सई
ु लगाएको ठाउुँ मा र्दख्न
ु ,िे थकान,
टाउको र्दख्न
ु ,िे मािंसपिेशी र्दख्न
ु ,िे जािो, जोड़्नीको र्दख
ु ाइ, एकै हािमा सज
ू न ललम्र् नोि, मिली बान्िा
ज्व ो जस्िा लक्षण हुन ्।

म किाँबाट थप जानकारी पाउन सक्छु?
•

COVID-19 खोप लगाउुँ र्दा हुनिे र्ाइर्दाहरू - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

•

खोप सीलमि भएमा, पहहलिे कसलिे खोप लगाउन पाउुँ छ? - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/recommendations.html

•

मिेसाचुसिेट्समा COVID-19 खोप - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts

•

गम्भी ब्रब ामीका लाधग उच्च जोखखम हिे का व्यक्क्ि - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-Illness

•

खाद्य औषधि प्रशासन Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप - https://www.fda.gov/emergencypreparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19vaccine

•

खाद्य औषधि प्रशासन Moderna COVID-19 खोप - https://www.fda.gov/emergencypreparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine

•

मास जन ल ब्रिघम COVI-19 को विेबसाइट - https://www.massgeneralbrigham.org/covid19

एलजी
मैले COVID-19 खोपको एलजीबारे चिजन्तत िुनु पछा ?

खोप लगाएपनछ माननसहरूमा एलजीको प्रनिकक्रया र्दिे खखएका किेही र पोटव हरू छन ्। किेही मान्छिे लाई anaphylaxis
(एनार्ाइलिेक्क्सस) भनननिे गम्भी एलजीको प्रनिकक्रया हन्छ। यसको आिा मा, यए
ु स र्ूि एन्ि ड्रग

एिलमननस्ट्रिे शन (US Food and Drug Administration) CDC लिे लसर्ार स गछव कक COVID 19 का सक्म्मश्रण

गर एको खोपमा कुनै पनन अवयवलाई एनाकर्लक्क्ससको इनिहास भएका व्यक्क्िहरूलिे खोप ललनु िुँिैन। खाना वा
औषिीको एलजी भएका व्यक्क्िहरूलिे खोप ललन सक्छन।्

सामान्यमा ििे ै जसो वव ामीहरू एलजी भएमा पनन अन्य भ्याक्क्सनिेसन प्राप्ि गनव सक्छन ्। िपाईं खोपहरू, सई
ु को

उपचा वा COVID-19 खोपको कुनै पनन एउटा अवयवबाट गम्भी एलजी प्रनिकक्रया भएको इनिहास छ भनिे िपाईंलिे

आफ्नो प्राथलमक हिे चाह प्रर्दायक वा एलजी ववशिेषज्ञ (भएमा) सुँग कु ा गनव सक्नु हुन्छ। िपाईंको प्रर्दायकलिे यो खोप
लगाउन सु क्षक्षि छ कक छै न भनिे िपाईंलाई ननणवय ललन मद्र्दि गनव सक्छन ्।
Pfizer-BioNTech र Moderna COVID-19 खोपिरूमा के तत्विरू पाइन्छन ्?
Pfizer Moderna COVID-19 खोपहरूमा क्जलिेहटन, अण्िा वा ल्याटिे क्स पाइुँर्दैन। साथै, शीशीका स्टाप हरू प्राकृनिक
ब ल्याटिे क्सलिे बनिेको हुुँर्दैन। ल्याटिे क्स एलजी भएका ब्रब ामीहरूलिे Pfizer वा Moderna COVID-19 खोपहरू ललन

सक्छन ्।

Pfizer Moderna COVID-19 र्दव
ु ै खोपहरूलिे पोललइचथललन ग्लाइकोल समाविेश गछव । पोललइधथललन ग्लाइकोलको
प्रनिकक्रया ििे ै र्दल
व छ। पोललइधथललन ग्लाइकोलसुँग एलजीको इनिहास भएका ब्रब ामीहरूलिे Pfizer वा Moderna
ु भ
खोप ललनु अनघ उनीहरूका प्रर्दायकसुँग कु ा गनुव पछव ।
Pfizer-BioNTech र Moderna COVID-19 खोपका तत्विरू

सकक्रय

ननक्रक्रय - ललवपिहरू

Pfzier-BioNTech

Moderna

SARS-CoV-2 को भाइ ल स्पाइक (S)

SARS-CoV-2 भाइ स स्पाइक

ग्लाइकोप्रोटीन एन्कोि गने

(हरू) ग्लाइकोप्रोटीन इन्कोि गने

न्यक्ू क्लयोसाइि-पर माक्जवि मिेसिेन्ज

न्यक्ू क्लयोसाइि पर माक्जवि

RNA (modRNA)

mRNA

(4SM-102 (प्रोपाएट ी वा
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane- Moderna)
6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
2[(polyethylene glycol [PEG])2000]-N,N-ditetradecylacetamide

पोलीइथाइलीन ग्लाइकोल
(Polyethylene glycol, PEG)

2000 डिलमर स्टोइल ग्लाइसिे ोल
(dimyristoyl glycerol, DMG)

ननक्रक्रय - सल्ट, सग
ु , बर् हरू

1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine

1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine

कोलिेस्टिे ोल

कोलिेस्टिे ोल

पोटिे लशयम क्लो ाइि, मोनोबालसक

ट्रोमिेथामाइन, ट्रोमिेथामाइन

पोटिे लशयम र्ोस्र्िेट, सोडियम

हाइड्रोक्लो ाइि, एलसहटक एलसि,

क्लो ाइि, डिबालसक सोडियम र्ास्र्िेट

सोडियम एसीटिे ट

डिहाइड्रिेट
सग
ु (सक्र
ु ोज)

सग
ु (सक्र
ु ोज)

खोपमा लगाउनका लाधग थवपएको

लमसाउनिे किेही चािंहहिंर्दैन

सिेलाइन (सोडियम क्लो ाइि) हो

