
को िभड-19 बाट ब�का लािग प्रयोग �ने खोप 

कोिभड-19 को नामले पिन िचिनने कोरोना भाइरस एउटा  खतरनाक रोग हो र यो िव�का प्र�ेक देशमा 
फैिलसकेको छ । रोडी आइस�ा�मा कोिभड-19 बाट  85000 मािनसह�  संक्रिमत भएका र लगभग 
1800 मािनसह� म�रसकेका छन्। 

कोिभड-19 बाट ब�का लािग खोप बनाइएको छ र यसको िवतरण पिन भइरहेको छ। 

खोपले मािनसको शरीरलाई रोगसँग लड्ने �मता प्रदान गछ� । मािनसले एक पटक खोप लगाइसकेपिछ यो 
रोगको संसग�मा आए पिन यो रोग सद�न । 

खोप मह�पूण� छ िकनभने यसले खोप लगाउने ���लाई सुरि�त बनाउनका साथै प�रवारका 
सद�ह�,छरिछमेकीह�,सहपाठीह� र समुदायह�का अ� सद�ह�िबच फैलन िदँदैन । 

 संयु� रा� अमे�रकामा यो नयाँ खोप आिधका�रक �पमा प्रयोग �नुभ�ा अगािड यो खोप सुरि�त छ 
वा छैन भ�े कुरा जाँिचएको छ । कोिभड-19 को खोपमा  िजउँदो भाइरस �ँदैन र खोप लगाइसकेको 
मान्छेमा रोग ला�े जो�खम  पिन �ँदैन । 

संयु� रा� अमे�रका प्रयोग भएको  कोिभड-19 को खोप दुई चोिट लगाउनु पछ�  । पिहलो चोिट  
लगाइएको खोपको डोजले सुर�ा प्रदान गछ�   तर खोपले प्रदान गन� सबैभ�ा बढी सुर�ा प्रा� गन� सबैले 
केही ह�ाको अ�रालपिछ दोस्रो डोज लगाउनु पद�छ। 

प्रायजसो ���ह�लाई खोप लगाइसकेपिछ ग�ीर सम�ाह� �ँदैन ।  मान्छेह�ले  पाखुरा सुि�ने, 
रातो �ने, छँुदा तातो �ने ज�ा केही साइड इफे�ह� महसुस गन� सक्छन् । यी ल�णह� एक ह�ािभत्र 
आफै हराउने छन् । केही मान्छेले खोप लगाइसकेपिछ टाउको दुखेको वा �रो आएको कुरा बताएका 
छन् । य�ा साइड इफे�ह�ले तपाईंको रोग प्रितरोधा�क �मता बढेको संकेत गछ�  । अथा�त् यसले 
रोगसँग लड्ने �मता वृ�� गद�  छ । 

खोप अमे�रकाका करदाताह�बाट ितरेको करबाट िकिनएको �न्छ र िनःशु� लगाइन्छ। खोप लगाउने 
प्रदायकले खोप लगाएवापत केही रकम िलन स�े छन् । खोप लगाउने प्रदायकले िबरामीको साव�जिनक 
वा िनजी िबमा क�नीबाट रकम प्रा� गन� स�े छन् र िबमा नग�रएका िबरामीका हकमा �ा� श्रोत 
तथा सेवा प्रशासन प्रदायक राहत कोष (Health Resources and Services Administrationʼs 
Provider Relief Fund) ले खोप लगाएको खच� �ोहोछ�  । 

कसलाई पिहला खोप लगाउने र कसरी लगाइने भ�े बारेमा हरेक रा�को आफ्नै योजना �न्छ । �ा� 
सेवा प्रदायकह� र वृ� ���ह�लाई सु�मा खोप लगाइने छ। यो सु�को िवतरणका अित�र�  रोड 
आइ�ाडले थप िदशािनद�शह� जारी गन� छ । थप जानकारीका लािग  www.C19vaccineRI.org 
हेनु�होस् । 

http://www.c19vaccineri.org/

