
 

प्रश्नहरू भएका अभभभावकहरूका लागि 

हामीसँि जवाफहरू छन ्

अब COVID-19 खोप 5 वर्ष र मागिका बच्चाहरूका लागि उपलब्ध छ, तपाईंसँि यसको बारेमा 
प्रश्नहरू हुन सक्छन।् यहा ँअमरेरकामा उपलब्ध COVID-19 खोपहरू बारे धेरै सोगधएका 
प्रश्नहरूका जवाफहरू छन।् यदि तपाईंसँि िप प्रश्नहरू छन ्भने आफ्नो डाक्टरसँि कुरा 
िनुषहोस।् 
Pfizer COVID-19 खोप बालबाललकाका लालि सुरलित छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? 

COVID-19 खोपहरूले कुनै पनन नयााँ खोपको सुरक्षा र प्रभावकाररता बुझ्न आवश्यक पने सामान्य प्रनियाको प्रते्यक 

चरण पार गरेका छन्। बालबानलका र वयस्कहरूमा खोप सुरनक्षत र प्रभावकारी छ भनी सुनननित गनन नकशोर र 

साना बालबानलकाहरूमा छुट्टाछुटै्ट अध्ययनहरू गररएका निए। यी कठोर अध्ययनहरूले गर्ान Pfizer COVID-19 

खोप 5 वर्न र मानिका माननसहरूका लानग अनिकार प्राप्त छ। रोग ननयन्त्रण तिा रोकिाम केन्द्रहरू (CDC) द्वारा 

आपतकालीन प्रयोगको अनिकार प्रर्ान र आनिकाररक नसफाररसले यो खोप 5 वर्नका बालबानलका र मानिका 

माननसहरूमा सुरनक्षत र प्रभावकारी छ र खोपको सुरक्षाका फाइर्ाहरू जोखखमहरू भन्दा बढी छन् भने्न रे्खाउाँछ। 

खोप प्राप्त गनानले बालबानलका र नकशोरनकशोरीहरूलाई COVID-19 को जोखखमबाट सुरनक्षत र संरनक्षत राख्न मद्दत 

गछन । 

यी खोपहरू यलत लछटो कसरी बनाइयो? 

30 वर्नभन्दा बढी समयरे्खख, नचनकत्सा नवशेर्ज्ञ र अनुसन्धानकतानहरूले अन्य प्रकारका सङ््किमण र 

क्यान्सरहरूलाई रोक्नको लानग mRNA खोपहरूको अध्ययन गरररहेका छन्। वैज्ञाननकहरूले पनन नमडल इस्ट 

रेखिरेटरी नसन्ड्र ोम (MERS) र सडन एकु्यट रेखिरेटरी नसन्ड्र ोम (SARS) जस्ता रोगहरू ननम्त्त्याउने समान कोरोना 

भाइरसको बारेमा आफ्नो ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरी COVID-19 नवरुद्ध खोपहरू ननमानण गनन आफ्नो अनुसन्धान 

सुरु गनन मद्दत गरे। यसको मतलब नतनीहरू तयार निए जब COVID-19 नवश्वमहामारी बन्यो। नवश्वभरका हजार ाँ 

नचनकत्सा नवशेर्ज्ञहरू सबै एकै समयमा एउटै समस्यामा काम गरररहेका निए, जसले सुरनक्षत र प्रभावकारी 

खोपहरू सफलतापूवनक ल्याउने सम्भावना बढायो। माननसहरू र समुर्ायहरूलाई सुरनक्षत राख्न मद्दत गननको लानग 

यस समस्यालाई दु्रत रूपमा समािान गनन िेरै पैसा लगानी गररएको नियो। 

  

NEPALI 

COVID-19 खोपको बारेमा जानु्नहोस् 

 

 



 

मैले सुनेको छु COVID-19 बच्चाहरूमा त्यलत जोखखमपूर्ण छैन; मेरो बच्चाले लकन खोप लिाउनु पछण ? 

COVID-19 बच्चाहरुको लानग गम्भीर छैन भनु्न खतरनाक गलत िारणा हो । यद्यनप, बालबानलकाहरू COVID-19 

बाट नबरामी भइरहेका छन् – केहीलाई अितालमा उपचार गनुनपने गरी नबरामी भएका छन् – र उनीहरूलाई 

सुरक्षा चानहन्छ। हल्का COVID-19 नबमारी भएका बच्चाहरूले पनन नवद्यालय छुटाउन सक्छन्, नतनीहरूले लामो 

समयसम्म रनहरहने लक्षणहरू (लामो COVID) अनुभव गनन सक्छन् र हृर्यलाई असर गनन सके्न रु्लनभ तर गम्भीर 

जलनयुक्त अवस्िाको जोखखम (मखिनसस्टम इन्लेमेटरी नसन्ड्र ोम वा MIS-C) हुन सक्छ। सबै उमेरका 

माननसहरूलाई गम्भीर रूपमा नबरामी हुन वा भाइरसका कारण र्ीर्नकालीन स्वास्थ्यमा असर पाननबाट जोगाउने 

सबैभन्दा राम्रो तररका COVID-19 खोप लगाउनु हो। 

तपाईंको बच्चा योग्य हुने नबनिकै खोप लगाउनाले: 

• नतनीहरूको COVID-19 बाट सङ््किनमत हुने जोखखम कम हुन्छ। 

• यनर् नतनीहरूलाई COVID-19 भएमा नतनीहरूलाई गम्भीर रूपमा नबरामी हुनबाट जोगाउाँछ। 

• उनीहरूलाई िेरै नबरामी हुने वा भाइरसबाट मृतु्य हुने उच्च जोखखममा रहेका पररवारका सर्स्यहरू 

लगायत अरूलाई COVID-19 फैलाउनबाट जोगाउाँछ। 

CDC, अमेररकन एकेडेमी अफ पेनडयानटर क्स र नचल्ड्र ेन्स हखिटल कोलोराडो लगायतका नचनकत्सा र जनस्वास्थ्य 

नवज्ञहरूले सबै योग्य बालबानलका र नकशोरनकशोरीहरूलाई भाइरसलाई सङ््ककुचन गनन र फैलाउनबाट 

जोगाउनमा मद्दतको लानग COVID-19 खोप नलन नसफाररस गछन न्।  

के म साइड इफेक्टको बारेमा लिखित हुनुपछण ? 

खोपबाट गम्भीर प्रनतनियाहरू हुनु रु्लनभ हुन्छ। खोपहरूबाट केही साइड इफेक्टहरू अपेनक्षत छन् र यसको 

मतलब प्रनतरक्षा प्रणालीले काम गरररहेको छ। बच्चाहरूमा हुने साइड इफेक्टहरू वयस्कहरूमा हुने साइड 

इफेक्टहरू जसै्त हुन्छन्। COVID-19 खोपहरूबाट सबैभन्दा िेरै अपेनक्षत साइड इफेक्टहरू रु्खाइ, रातोपन र 

सुनन्नने जस्ता इन्जेक्सन लगाएको स्िानसाँग सम्बखन्धत छन्। कम सामान्य साइड इफेक्टहरू ज्वरो, िकान, वा 

ग्रन्थीहरू सुनन्नने हुन्। यी केही नर्ननभतै्र हट्छन् र खतरनाक हुाँरै्नन्। रु्वै डोज प्राप्त गरेका िेरै माननसहरूले र्ोस्रो 

डोजपनछ कडा साइड इफेक्ट ररपोटन गरेका छन्। यनर् तपाईंसाँग साइड इफेक्टको बारेमा प्रश्न वा नचन्ता छ भने 

कृपया आफ्नो डाक्टरसाँग कुरा गनुनहोस्। 

एनाफाइल्याखक्सस जस्ता गम्भीर प्रनतकूल प्रनतनियाहरू िेरै रु्लनभ हुन्छन्। यनर् तपाईं आफू वा आफ्नो बच्चाले िप 

गम्भीर प्रनतनियाको अनुभव गरररहेको हुन सक्छ भने्न नवश्वास गनुनहुन्छ भने, सल्लाहको लानग आफ्नो नचनकत्सा 

प्रर्ायकलाई सम्पकन  गनुनहोस्। यनर् तपाईं वा तपाईंको बच्चाले जीवन-खतरामा पाने आपतकालीन सङ््ककेत गने कुनै 

लक्षण अनुभव गनुनभएमा, 911 मा कल गनुनहोस् वा आफ्नो ननजकको आपतकालीन कोठामा जानुहोस्। 

  



 

के म खोप लिाएपलछ मायोकाडाणइलटसको ररपोटणको बारेमा लिखित हुनुपछण ? 

तपाईं र तपाईंको पररवारलाई COVID-19 बाट जोगाउनको लानग खोप लगाउनु नै उिम तररका हो। COVID-19 

को खोप लगाएपनछ मायोकाडानइनटस वा पेररकाडानइनटस (हृर्य वा मुटुको वररपररको िैली सुनन्नने) नवकास हुनु 

नवरलै हुन्छ। वास्तवमा, हामी जान्दछ ाँ नक COVID-19 खोप लगाएपनछ मायोकाडानइनटस वा पेररकाडानइनटसका 

अवस्िाहरू नवकास हुनु भन्दा वास्तवमा नयनीहरूको कारणले COVID-19 बाट सङ््किनमत हुने सम्भावना अनिक 

हुन्छ। खोप लगाएपनछ मायोकाडानइनटस भएका लगभग सबै बालबानलकाहरू नछटै्ट र पूणन रूपमा ननको भएका 

छन्। जसले भन्छ नक COVID खोप लगाएपनछ हुन सके्न रु्लनभ जनटलताहरूको बारेमा जानु्न महत्त्वपूणन छ। के 

खोजे्न भने्न कुरा िाहा पाउनु भनेको तपाईंले कुनै पनन प्रनतकूल प्रनतनियालाई सकेसम्म चााँडो जान्न सकु्नहुन्छ। 

मायोकाडानइनटस र पेररकाडानइनटसका लक्षणहरू ननम्न कुराहरू समावेश हुन्छन्: 

• छातीको रु्खाइ 

• सास फेनन गाह्रो हुनु 

• दु्रत िड्कन, मुटु अखस्िर वा भारी िड्कन भएको अनुभूनत 

यनर् तपाईंलाई COVID-19 खोप लगाएको एक हप्ता नभत्रमा तपाईं वा तपाईंको बच्चामा यीमधे्य कुनै लक्षण छ 

जस्तो लाग्छ भने तपाईंले नचनकत्सा हेरचाह खोजु्नपछन । 

 

के मालनसहरू भलिष्यमा बच्चा जन्माउन िाहन्छन् भने COVID-19 खोप लिाउन सुरलित हुन्छ? 

 

अनहले गभनवती हुन खोनजरहेका वा भनवष्यमा बच्चा जन्माउन चाहने व्यखक्तहरूले COVID-19 खोप नलन सक्छन्। 

हाल कुनै पनन COVID-19 खोप लगायतको अन्य कुनै पनन खोपले प्रजनन वा गभनवती हुने प्रयासमा कुनै पनन 

समस्या ननम्त्त्याउने प्रमाण छैन। 

के िभणिती मलहलाहरूले COVID-19 खोप लिाउनु पछण ? 

  

गभनवती व्यखक्तहरू सनजलै नबरामी हुन सक्छन् नकनभने नतनीहरूको शरीरमा सङ््किमणको प्रनतरोिात्मक क्षमता कम 

हुन्छ। यसको मतलब गभनवती व्यखक्तहरू गम्भीर COVID-19 रोगको उच्च जोखखममा छन् र यनर् उनीहरूले COVID-

19 लागेमा गभानवस्िामा नकारात्मक प्रभावहरूको जोखखम हुन सक्छ। िभाणिस्थाको समयमा COVID-19 खोप 

लिाउनाले तपाईंलाई COVID-19 बाट धेरै लबरामी हुनबाट जोिाउन मद्दत िछण । 

 

अमेररकन एकेडेमी अफ अब्स्से्टनटर नसयन्स एन्ड् गाइनोकोलोनजस्ट र CDC ले गभनवती नबरामीहरूलाई COVID-19 को 

खोप लगाउन कडा सल्लाह नर्न्छ। यनर् तपाईं गभनवती हुनुहुन्छ र COVID-19 खोपहरू बारे प्रश्नहरू छन् भने, आफ्नो 

OBGYN साँग कुरा गनुनहोस्। 

  



 

हामीलाई COVID-19 खोप र िभाणिस्था र स्तनपान बारे के थाहा छ? 

गभनवती भएका व्यखक्तहरूका लानग COVID-19 खोपहरूको सुरक्षाको बारेमा डेटा बनढरहेका छन्। हामीलाई िाहा 

भएको कुरा यहााँ नर्इएको छ: 

• गभनवती र भखनरै गभनवती भएकाहरू गैर-गभनवती व्यखक्तहरूको तुलनामा COVID-19 बाट गम्भीर रूपमा नबरामी 

हुने सम्भावना बढी हुन्छ।  

• खोप लगाएका र खोप नलगाएका मनहलाहरूमा गभनपतनको सानो जोखखम उसै्त रे्खखन्छ। 

• भखनरैको तथ्याङ्कले गभानवस्िामा खोप लगाएका मनहला र उनीहरूका बच्चाहरू COVID-19 बाट सुरनक्षत छन् भनी 

रे्खाउाँछन्। (COVID साँग लड्ने एखिबडीहरू नाभीको रगतमा पाइएको छ।) 

• अध्ययनहरूले mRNA COVID-19 भ्याखक्सन (Pfizer वा Moderna) लगाएका स्तनपान गराउने 

व्यखक्तहरूको आमाको रू्िमा एखिबडीहरू हुन्छन्, जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई बचाउन मद्दत गनन सक्छ 

भनेर रे्खाएका छन्। आमाको रू्िमा रहेका यी एखिबडीहरूले बच्चाहरूलाई कुन स्तरको सुरक्षा नर्न 

सक्छन् भने्न कुरा पिा लगाउन िप अनुसन्धान आवश्यक छ। 

• हाम्रो रे्शको बनलयो भ्याखक्सन सुरक्षा ननगरानी प्रणालीहरूले COVID-19 खोप लगाएका गभनवती 

व्यखक्तहरू वा नतनीहरूका बच्चाहरूको लानग कुनै सुरक्षा नचन्ताहरू फेला पानन सकेका छैनन्। 

हामीसाँग भएका वैज्ञाननक प्रमाणहरूले गभानवस्िाको समयमा COVID-19 खोप लगाउाँर्ा हुने फाइर्ाहरू 

जोखखमभन्दा बढी छन् भनी रे्खाउाँछन्। यही कारणले गर्ान अमेररकन कलेज अफ अब्स्से्टनटर नसयन्स एन्ड् 

गाइनोकोलोनजस्टहरू र CDC का नचनकत्सा नवशेर्ज्ञहरूले गभनवती वा स्तनपान गराउने माननसहरूलाई COVID-

19 खोप लगाउन नसफाररस गछन न्। 

  

मैले खोप कहााँ लिाउन सक्छु? 

CVS, वालनग्रन्स, नकङ्क सपसन, सेफवे, र वालमाटन जस्ता पसलहरू लगायत COVID-19 भ्याखक्सन प्रर्ान गने 

तपाईंको ननजकै िेरै स्िानहरू छन्। यो खोप ननिःशुल्क प्राप्त गनन सनकन्छ र तपाईंलाई आइडी चानहाँरै्न। आफ्नो 

ननजकको स्िान पिा लगाउन https://covid19.colorado.gov/vaccine  वा https://vaccines.gov मा 

जानुहोस्। 

यनर् तपाईंसाँग इिरनेट पहुाँच छैन भने, तपाईं मद्दतको लानग आफ्नो डाक्टरको कायानलयमा कल गनन सकु्नहुन्छ वा 

नम्बर 438-829 मा आफ्नो नजप कोड टेक्स्ट/SMS गनन सकु्नहुन्छ। अपोइिमेि कसरी नलने भने्न बारे जानकारीको 

अनुरोि गनन तपाईंले ननजकको फामेसी वा और्नि पसललाई पनन कल गनन सकु्नहुन्छ। 

यनर् तपाईंलाई आफ्नो खोप लगाउनका लानग सवारी चानहन्छ भने, माइल हाई युनाइटेड वेको राइड युनाइटेड 

कायनिमले कोलोराडोभररका खोप स्िलहरूमा ननिःशुल्क सवारी (प्रते्यक बाटोको 25 माइलसम्म) को पहुाँच प्रर्ान 

गरररहेको छ। िप जान्नको लानग 2-1-1 डायल गनुनहोस् वा 211colorado.org मा जानुहोस्। 

  

https://covid19.colorado.gov/vaccine
https://vaccines.gov/


 

यहााँ नवश्वसनीय स्रोतहरूबाट सामान्य प्रश्नहरूको जवाफका साि िेरै वेबसाइटहरू र नभनडयोहरू छन्: 

कोलोराडो जनस्वास्थ्य तिा वातावरण नवभाग: 

https://drive.google.com/file/d/1yyz0VncRDAECwAVDpig0K8B3IXGbFJz5/view 

खोप तथ्य पानाहरू: 

https://nrcrim.umn.edu/sites/nrcrim.umn.edu/files/2021-03/Nepali-Partners%20Flyer-

Covid-19%20Vaccine%20Quick%20Facts.pdf 

Vaccine fact sheet: https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-

Resources/Nepali/COVID_Common_Concerns_FIN_NE.pdf 

नु्य अमेररकन नेबसनबाट प्रशंसापत्र नभनडयो:  

COVID-19 Vaccination Hesitancy - Nepali on Vimeo 

तपाईंले COVID-19 खोप नकन लगाउनु पछन  नभनडयो: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdmgLDiYjzQ&list=PLb2oS7ySRJ1uDUaYVl-

L2QQU_K2jO6x7p&index=14 

 

 

महामारीको नवकासशील प्रकृनतको कारणले गर्ान, नसफाररसहरू चााँडै पररवतनन हुन सक्छन्। कृपया आफ्नो स्िानीय जनस्वास्थ्य 

अनिकारीहरूले तोकेका सबै स्वास्थ्य तिा सुरक्षा मागनननरे्शनहरू पालना गनुनहोस्। 
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