कोभिड-19 खोपहरू
तपाईंले जान्नपर्ने कुराहरू
कोभिड-19-को रोकथाम भिम्ति अभिले सुरभित एवम् प्रिावकारी खोपिरू
उपलब्ध छि्, तर यसको आपूभति अभिले पभि सीभमत िै छ। खोपिरूको बारे मा
अभिक जान्नको लाभि यो सूचिालाई पढ् िुिोस् । तपाईंभसत अन्य प्रश्निरू वा
भचन्तािरू छि् ििे आफ्िो डक्टर, िसि वा थेरेभपस्टसँि कुरा ििुििोस्।

कसले खोप प्राप्त गर्न सक्छ?
राभरिय एवम् राज्यका माििभिर्दे शििरूले सविप्रथम खोप प्राप्त ििि सक्नेिरूको
सङ्ख्यालाई सीभमत पारे का छि्, तर अभिक खोपिरू उपलब्ध हँ र्दैजाँ र्दा िरे क
व्यम्तिले खोप प्राप्त ििि सक्नुपिे िो। िेरै डक्टरका कायाि लयिरू, म्तिभिकिरू,
फामेसीिरू, अस्पतालिरू अभि स्वास्थ्य भविाििरूमा खोपिरू उपलब्ध हिेछि्।
• 16 वर्ि अभि अभिक उमेरका व्यम्तििरूले खोप प्राप्त ििि सक्नेछि्। अभिले घडी,
भशशुिरूको लाभि अिुमोभर्दत कुिै खोप छै ि।

• यभर्द तपाईंलाई कोभिड-19 िएको भथयो ििे, भिर्दाि पश्चात् तपाईंले खोप
लिाउििन्दा पभिले 30 भर्दििरूको लाभि पम्तखििुपछि ।

• यभर्द तपाईं िििवती हिुहन्छ वा तपाईंले स्तिपाि िराइरििु िएको छ ििे, तपाईंले

खोप लिाउिु वा िलिाउिु , त्यसबारे आफ्िो डक्टरभसत कुराकािी ििुि िोस्।
अभिकां श म्तथथभतिरूमा, कोभिड-को जोम्तखम, खोप लिाउँ र्दा हिे जोम्तखमिन्दा किीँ
अभिक खतरिाक हन्छ।

• यभर्द तपाईंले फ्लुको खोप वा अन्य कुिै खोपिरू लिाउिु िएको भथयो ििे, कोभिड
खोप लिाउििन्दा पभिले तपाईंले 14 भर्दििरूको लाभि पम्तखििुपिेछ।

• यभर्द तपाईं स्वथथ हिुहँर्दैि, वा तपाईंलाई 100 भडग्री फारे ििाइट वा अभिक ज्वरो

आएको छ ििे , तपाईंले खोप लिाउिको लाभि आफू भिको िइञ्जेल पम्तखििुपिेछ।

खोप प्राप्त गर्नन
तपाईंले लिाउिुहिे खोपबारे तपाईंलाई एक जािकारी पचाि एवम् एक खोप काडि भर्दइिेछ। खोपलाई
एक सुईको रूपमा तपाईंको पाखुरोको माभथल्लो िािको मां सपेशीभित्र भसयो िालेर भर्दइन्छ। प्रथम
खुराक प्राप्त िरे का 3-र्दे म्तख 4 सातािरूभित्र र्दोस्रो खुराक प्राप्त ििुि आवश्यक ठिछि , जो तपाईंलाई
भर्दइएको खोपको ब्रान्डमाभथ भिििर िछि ।

दोस्रो खुराक प्राप्त गर्ुुहुँदा त्यो पहिलेकै ब्रान्डको खोप भएको सुहर्हित गर्ुुिोस्
यसरी तपाईंलाई सवोत्तम सुरिा प्राप्त हिेछ। प्रथम खु राक प्राप्त िरे पभछ, यसले केिी सुरिा
भर्दन्छ तर र्दोस्रो खुराक प्राप्त िरे पभछ सु रिामा िेरै वृम्ति िएर जान्छ।

आगामी खोपको लागग
तपाईक
ं ो एपोएन्टमेन्ट
खोपको र्दोस्रो खुराकको लाभि ताररख:
_______________________________
____________________________ -मा

आउिुिोस्।

खोपसम्बन्धी िटलाइिलाई
614-688-VAXX (8299) -मा कल
ििुििोस्तथा भिम्नमध्ये एक भवकल्प
रोज्नुिोस्:
हिकल्प 1 यभर्द तपाईं आफ्िो
एपोएन्टमेन्टलाई बर्द्भल वा रद्द ििि
चाििुहन्छ, अथवा एपोएन्टमे न्टबारे
तपाईंभसत प्रश्निरू छि् ििे।
हिकल्प 2 यभर्द तपाईं खोपका
र्दु ष्प्रिाविरू वा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी
भचन्तािरूबारे कुिै िसिभसत
कुराकािी ििि चाििुहन्छ ििे ।

एपोएन्टमेन्टमा तपाईंलाई लगभग 1 घण्टाको समय लाग्नेछ र त्यिी हिसाबले आफ्र्ो
योजर्ा बर्ाउर्ुिोस्। खोप लिाएपभछ तपाईंले 15-र्दे म्तख 30 भमिटिरूसम्म पम्तखििुपिे
आवश्यकता हन्छ जसमा तपाईंलाई कुिै प्रभतभिया िएको छ भक ििे र जाँ च ििि सभकयोस्।
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हागर्कर प्रभावहरू

खोपले गिर्े सनरक्षा

खोपिरूमा कुर्ै हजउुँ दो भाइरस हुँदैर्, यसकारण
तपाईंलाई खोपबाट कोभिड सिे जोम्तखम हँ र्दैि। खोप
लिाएको कारणले तपाईंबाट अन्य कसैलाई कोभिड सिे
जोम्तखम पभि हँ र्दैि।

खोपको दोस्रो खुराक प्राप्त गरे पहछ यसले सुरक्षा
हदर्को लाहग अहिकतम 2 सातािरूको समय हलन्छ।

खोपिरूले तपाईंको शरीरको प्रभतरोिक प्रणालीलाई
कोभिड िाइरसको पभिचाि िरे र त्यो भवरूि लड् ि
भसकाउँ छि्, यसकारण िाइरसले काम िर्दाि तपाईंमा
केिी लिणिरू प्रकट हि सक्छि्। यी लिणिरूमा
भिम्न सामेल हि सक्छि्:
• ज्वरो वा शीतज्वर
• मांसपेशी र जोिीिरूमा पीडा
• टाउको र्दु ख्िु
• थकाई लाग्ने
• वाकवाकी, बान्ता वा झाडा-पखाला
यी लिणिरू खोप लिाएको एक भर्दिपभछ प्रकट
हिसक्छि् अभि 1-र्दे म्तख 2 भर्दििरूसम्म रिि सक्छि्।
खोपको र्दोस्रो खुराक प्राप्त िरे पभछ तपाईंले अझ
अभिक र्दु ष्प्रिाविरूको अपेिा ििि सक्नुहन्छ।

खोप लगाएको स्थार्मा हुर्े आम
प्रगतगियाहरू
खोप लिाएको थथािमा हिे सवाि भिक आम
प्रभतभियािरूमा भिम्न सामेल छि्:
• र्दु खाइ
• त्यो थथाि सुभन्निु वा त्यिाँ रातो हिु
खोप लिाएका प्रथम 2 भर्दििरूपभछ यी लिणिरूमा
सुिार आउिथाल्छ। कभतपय माभिसिरूमा एक
सातापभछ त्यो रातोपिा एवम् सुभन्निु पुिः प्रकट हि
सक्छ, तर खोप लिाएका 2 सातािरूपभछ सबै रातोपिा
एवम् सुभन्निु िराएर जािुपिे िो।
यभर्द खोप लिाएको थथािमा यी र्दु ष्प्रिाविरू 2
सातािरूिन्दा अभिक समयसम्म रिन्छि्, वा
र्दु ष्प्रिाविरूबारे तपाईंभसत अन्य प्रश्निरू छि् ििे ,
भ्याम्तिि (खोप) िटलाइिमा कल ििुििोस् वा आफ्िो
डक्टरभसत कुरा ििुििोस्।

यो खोपले कभत समयसम्म सुरिा भर्दन्छ, त्यो पत्तो लिाउिको
लाभि अझ अभिक अध्ययिको आवश्यकता छ। िभवष्यमा
अभतररि खोपिरूको आवश्यकता पिि सक्छ।

सावधार्ीहरू अपर्ाउर् जारी
राख्र्नहोस्
खोपले कुिै लिणिरू प्रकट िहिे व्यम्तििरूमा िाइरसको
सङ्ख्िमणको रोकथाम कभत राम्ररी िछि , त्यसबारे पत्तो
लिाउि अझै अध्ययििरू िररँ र्दै छि्। जबसम्म अभिकिन्दा
अभिक माभिसिरूले खोप लिाउँ र्दैिि् , तबसम्म तपाईंले
साविािीिरू अपिाउिु जारी राख्िुपछि ।
ितुमार्का मागुदर्ुर्िरूको हर्हित रूपमा पालर्
गर्ुुिोस्:
•

साबुि र पािीले किीमा पभि 20 सेकेन्डसम्म आफ्र्ा
िातिरू घररघरर िुर्ुिोस्, अथवा किीमा पभि 60%
एल्कोिलयु ि ह्यान्ड सेभिटाइजरको प्रयोि ििुििोस्।

•

अरू व्यम्तििरूको छे उछाउमा हँ र्दा अर्ुिारमा मास्क
लगाउर्ुिोस्। मास्कले तपाईंको िाक र मु ख ढाकोस् ििी
सुभिभश्चत ििुििोस्।

•

अन्यिरूबाट कम्तीमा पहर् 6-दे खख 10 फीटको दू रीमा
रिर्ुिोस्।

•

भवशेर् िरी, बन्द थथाििरूमा भीडभाडबाट टाढै रिर्ुिोस्।

थप जान्नका लागग
कोभिड अथवा खोपको बारे मा अभिक जान्नको लाभि यी
साइटिरू िे िुििोस्:
•

go.osu.edu/coronavirus

•

cdc.gov/coronavirus

•

coronavirus.ohio.gov

तपाईंले आफ्िा प्रश्निरू सोध्नका लाभि ओिायो
भडपाटि मेन्ट अफ िे ल्थ िटलाइिलाई 1-833-4-ASK-ODH
(1-833-427-5634)-मा कल पभि ििि सक्नुहन्छ।

तपाईंसुँग आफ्र्ो स्यािारको बारे मा कुर्ै पहर् प्रश्न भएमा आफ्र्ो हिहकत्सक िा स्वास्थ्य स्यािार टोलीसुँग कुरा गर्ुुिोस्।
थप स्वास्थ्य जािकारीका लाभि, wexnermedical.osu.edu/patiented-मा जािुिोस् वा स्वास्थ्य जािकारी पुस्तकालयलाई 614-293-3707-मा वा
health-info@osu.edu-मा सम्पकि ििुििोस्।
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