
कोभिड-19 खोपहरू
तपाईंले के थाहा पाउनुपर्छ

कोभिड-19 खोपहरू सुरक्षित साथ ैप्रिावकारी हुनरन।् 
खोपहरूको बारेमा अधिक जाननका लाधि यो सूचना 
पढनुहोस।् तपाईंभसत अनय प्रशनहरू वा धचनताहरू रन ्िने 
आफनो डक्टर, नस्छ वा फारमाभसस्टभसत कुरा िनु्छहोस।्

ओहायो राजयमा खोप लिँदै
तपाईंले लिाउनुहुने खोपबारे तपाईंलाई एक जानकारी पचा्छ एवम ्एक खोप 
काड्छ दिइनेर। खोपलाई एक सुईको रूपमा तपाईंको पाखुरोको माधथललो 
िािको मांसपेशीभित्र भसयो हालेर दिइनर। 

यदि तपाईं सवसथ हुनुहँुिैन, वा तपाईंलाई 100 डडग्ी फारेनहाइ्ट वा अधिक जवरो 
आएको र िने, तपाईंले खोप लिाउनको लाधि आफू ननको िइञजेल परख्छनुपननेर।

िगभग 1 घण्ाको समय िाग्न हहसाबिे आफ्नो एपोएन्मेन्को योज्ना 
ब्नाउ्नुहोस।् खोप लिाएपनर तपाईंले 15-िेरख 30 भमने्टहरूसमम 
परख्छनुपनने आवशयकता हुनर जसमा तपाईंलाई कुन ैप्रनतक्रिया िएको र 
क्क िनेर जाँच िन्छ सक्कयोस।्  

तपाईंको खोप 1 वा 2 खुराकवािा हु्ेनछ। तपाईंिाई तसे्ो खुराक वा एक 
बुस्र लि्नको िागग पन्न सुझाव ग्न्न सकछ। 

हान्नकर प्रभावहरू
खोपहरूमा कु्न ैजजउँदो भाइरस हँुदै्न, तयसैले तपाईंलाई खोपबा्ट कोभिड-
19 प्रापत िन्छ सकनुहुनन। खोप लिाएको कारणले तपाईंबा्ट अनय 
कसलैाई कोभिड-19 दिन सकनुहुनन।

खोपहरूले तपाईंको शरीरको प्रनतरोिक प्रणालीलाई कोभिड-19 िाइरसको 
पदहचान िरेर तयो ववरूद्ध लडन भसकाउँरन,् यसकारण िाइरसले काम 
ििा्छ तपाईंमा केही लषिणहरू प्रक्ट हुन सकरन।् 

दषु्प्रभावहरूमा सामेि हु्नसकदछ्न:्
• जवरो वा शीतजवर
• मांसपेशी र जोननीहरूमा पीडा
• ्टाउको िखुनु

िषु्प्रिावहरू 1 िेरख 2 दिन पनर वा अननतम 1 िेरख 2 दिनसममको लाधि िेरखन सकर। 

यहद तपाईंिे आफ्नो 
अपोइन्मेन्को बारे 
फो्न ग्नु्नपछ्न भ्ेन 
ओहायो राजयको ह्टलाइन 
614-688-VAXX (8299) मा फोन 
िनु्छहोस ्र 1 वा 2 ननमन ववकलप 
रनो्ट िनु्छहोस:्
ववकलप 1: यदि तपाईं ओहायो 
राजयमा बबरामी हुनुहुनर र तपाईंको 
तपाईंलाई एपोएन्टमेन्टमा पररवत्छन 
िनु्छ, रद्द िनु्छ आवशयक र वा 
यसबारे प्रशनहरू रन ्िने।

ववकलप 2: यदि तपाईं ओहायो 
राजयमा बबरामी हुनुहुनन तपाईंको 
तपाईंलाई एपोएन्टमेन्टमा पररवत्छन 
िनु्छ, रद्द िनु्छ आवशयक र वा 
यसबारे प्रशनहरू रन ्िने।

खोप िगाउ्नको िागग 
वाह्न चाहहनछ? 
तपाईंलाई आफनो खोप 
अपोइन्टमेन्टको लाधि वाहन 
ववकलपहरूको सूचीको लाधि:

614-688-8299 मा फो्न ग्नु्नहोस,् 
ववकलप 4 वा go.osu.edu/freeride 
मा जानुहोस।्

तपाईंले  
614-525-6200 मा फोन िन्छ 
सकनुहुनर। एउ्टा सनिेश रोडनुहोस ्
र एक ्टोली सिसयले वाहन पाउन 
र ननिा्छरण िन्छ मद्दत िन्छको लाधि 
फेरी फोन िनु्छहोस।् 
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• थकाई लागने
• वाकवाकी, बानता वा झाडा-

पखाला
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थप जान्नका िागग 
• go.osu.edu/COVIDVaccine 
• cdc.gov/coronavirus
• coronavirus.ohio.gov
• ओहायो सवास्थय वविाि ह्टलाइन:  

1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)

के हामीिे सुधार ग्न्न सकदछौँ?
तपाईंको शरीरले आफनो सुरषिा ननमा्छण िरररहेको बेलामा, 
बबरामीहरूलाई खोप लिाउने हाम्ो अनुिवमा सुिार  जारी 
राखन तपाईंले खोप लिाउनुिएको केनद्रमा हाम्ो लाधि 
आफनो समीषिा रोडरे मद्दत िनु्छहोस।् यसतो िन्छ तपाईंसँि 
िुिल एकाउन्ट हुनु आवशयक र। 

go.osu.edu/shotreview

खोप िगाएको सथा्नमा हु्ेन आम 
प्रनतक्रियाहरू
खोप लिाएको सथानमा हुने सवा्छधिक आम प्रनतक्रियाहरूमा 
पीडा, सुनननने वा रातोपनमा सामेल रन।् यो प्राय: 
पदहलो 2 दिनमा सुिार हुनर। कनतपय माननसहरूमा एक 
सातापनर तयो रातोपना एवम ्सुननननु पुनः प्रक्ट हुन 
सकर, तर खोप लिाएका 2 साताहरूपनर सबै रातोपना 
एवम ्सुननननु हराएर जानुपनने हो।

यदि तपाईंलाई खोप लिाइएको ठाउँमा 2 हपता िनिा बढी 
प्रनतक्रियाहरू हुनर वा तपाईंको िषु्प्रिावहरूको बारेमा कुन ै
प्रशनहरू रन ्िने कृपया आफनो प्राथभमक सयाहार िनने 
डाक्टरलाई समपक्छ  िनु्छहोस।्

खोपिे हद्ेन सुरक्ा
अगधकतम सुरक्ा 2 साताहरूको तपाईंको 1-खुराक खोप 
अथवा 2 साताहरूपनछ तपाईंको 2 खुराक खोपको दोस्ो 
खुराक पुग्ेनछ।

तपाईंको लाधि खोपको थप खुराक भसफाररस िन्छ सक्कनर। 
थप जानकारीका लाधि आफनो सवास्थय सेवा प्रिायकसँि 
कुरा िनु्छहोस।्

तपाईंिाई आज हदइ्ेन खोप कार्निाई सुरक्क्त राख्ुनहोस।् 


