
खोप लगाउने ��� तथा �ाहारकता�ह�का लािग जानकारीमूलक सामग्री 
18 वष� वा सोभ�ा बढी उमेरका मािनसह�मा  

कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19) को रोकथामका लािग 
MODERNA को COVID-19 खोपको आप�ालीन प्रयोगको अनुमित (EUA) 

 
SARS-CoV-2 का कारणले ला�े कोरोना भाइरस 2019 (COVID-19) को रोकथाम गन� तपाईंलाई Moderna को COVID-19 खोप 
लगाइँदैछ । COVID-19 को महामारी चिलरहेको बेला तपाईंले Moderna को COVID-19 खोप लगाउनुपन� �न सक्छ । यस जानकारीमूलक 
सामग्रीमा तपाईंलाई यस खोपका जो�खम तथा फाइदाह�का बारेमा बु�मा म�त गन� जानकारी समावेश ग�रएको छ । 

 
Moderna को COVID-19 खोप सुईमाफ� त िदइने एउटा खोप हो जसले तपाईंलाई COVID-19 ला�बाट जोगाउन स�ेछ । अमे�रकी खा� तथा औषधी 
प्रशासन (FDA) ले अिहलेस� COVID-19 को रोकथामका लािग कुनै पिन खोपलाई अनुमोदन ग�रसकेको छैन । 

 
Moderna को COVID-19 खोपका बारेमा जा� यो जानकारीमूलक सामग्री पढ्नुहोस् । यिद तपाईंका कुनै पिन प्र�ह� छन् भने 
तपाईंलाई खोप लगाउने प्रदायकसँग कुरा गनु�होस् । Moderna को COVID-19 खोप लगाउने वा नलगाउने तपाईंको रोजाइको कुरा हो ।. 
 
Moderna को COVID-19 खोप 1 मिहनाको अ�रमा 2 वटा डोज गरेर मांसपेशीमा लगाइन्छ । 
 
Moderna को COVID-19 खोपले सबैलाई सुर�ा निदन स�ेछ । 
 
यो जानकारीमूलक सामग्रीलाई अ�ाविधक ग�रएको �न स�ेछ । सबैभ�ा ताजा जानकारीमूलक सामग्रीका लािग, 
कृपया यहाँ जानुहोस्:www.modernatx.com/covid19vaccine-eua. 
 
यो खोप लगाउनुभ�ा पिहले तपाईलें जा�ुपन� कुराह� 
 
COVID-19 के हो ?  
COVID-19 भनेको SARS-CoV-2 प्रजाितको कोरोना भाइरसका कारण ला�े रोग हो । यो प्रकारको कोरोना भाइरस यसअिघ दे�खएको िथएन । तपाईं यो 
भाइरस लागेको ���को स�क� मा आउनुभयो भने तपाईंलाई COVID-19 ला� सक्छ । यो मु�तः  �ासप्र�ासस��ी रोग हो र यसले अ� अ�ह�मा 
पिन असर गन� सक्छ । COVID-19 भएका मािनसह�मा ह�ा ल�णदे�ख ग�ीर िबमारीस�का िविभ� खालका ल�णह� दे�खएका छन् । यी ल�णह� 
भाइरसको स�क� मा आएको 2 दे�ख 14 िदनको बीचमा दे�खन स�ेछन् । ल�णह�मा िन� लगायतका पन� स�ेछन्: �रो आउने वा काम छुट्ने, खोकी 
ला�े, सास फुल्ने, थकाइ ला�े, मांसपेशी वा शरीर दु�े, टाउको दु�े, �ाद वा ग� थाहा पाउने �मता गुमाउने, घाँटी दु�े, नाक ब� �ने वा नाकबाट पानी 
ब�े, वाकवाकी ला�े वा बा�ा �ने, पखाला ला�े । 
 
Moderna को COVID-19 खोप भनेको के हो ?  
Moderna को COVID-19 खोप �ीकृत भइनसकेको खोप हो जसले COVID-19 को रोकथाम गन� स�ेछ । अिहलेस� FDA ले 
COVID-19 को रोकथामका लािग कुनै पिन खोपलाई अनुमोदन ग�रसकेको छैन । 
 
FDA ले आप�ालीन प्रयोग अनुमित (EUA) अ�ग�त 18 वष� वा सोभ�ा बढी उमेरका मािनसह�लाई COVID-19 बाट बचाउनका 
लािग Moderna को COVID-19 खोपको आप�ालीन प्रयोगको अनुमित प्रदान गरेको छ । 
 
EUA का बारेमा थप जानकारीका लािग यस जानकारीमूलक सामग्रीको अ��म ख�मा रहेको "आप�ालीन प्रयोग अनुमित (EUA) 
भनेको के हो ?" हेनु�होस् । 
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Moderna को COVID-19 खोप लगाउनुभ�ा पिहले तपाईलें आफ्नो खोप प्रदायकलाई के-के कुराह� बताउनुपछ�  ?  
आफ्नो खोप प्रदायकलाई िन� लगायतका आफ्ना स�ूण� �ा� अवस्थाह�का बारेमा बताउनुहोस्:  

• तपाईंलाई कुनै एलज� छ   
• तपाईंलाई �रो आएको छ   
• तपाईंमा र�स्रावस��ी िवकार छ वा तपाईंले रगत पातलो गराउने औषिध खाइरहनुभएको छ   
• तपाईंको प्रितरोधा�क �मता कमजोर छ वा तपाईंले प्रितर�ा प्रणालीमा असर गन� औषधी खाइरहनुभएको छ   
• तपाईं गभ�वती �नु�न्छ वा तपाईंले गभ�वती �ने योजना बनाउनुभएको छ   
• तपाईं �नपान गराउँदै �नु�न्छ   
• तपाईंले COVID-19 को अक� कुनै खोप लगाइस�ुभएको छ  

 
Moderna को COVID-19 खोप कस-कसले लगाउनुपछ�  ?  
FDA ले 18 वष� तथा सोभ�ा बढी उमेरका मािनसह�मा Moderna को COVID-19 खोपको आप�ालीन प्रयोगको अनुमित िदएको 
छ । 
 
Moderna को COVID-19 खोप कस-कसले लगाउनु�ँदैन ? 
तपाईंले िन� अवस्थाह�मा Moderna को COVID-19 खोप लगाउनु�ँदैन:  

• यस खोपको अिघ�ो डोज लगाइसकेपिछ ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रया भएको ख�मा   
• यस खोपमा समावेश ग�रएको कुनै पिन त�ले ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रया भएको ख�मा  

 
Moderna को COVID-19 खोपमा कुन-कुन त�ह� समावेश छन् ?  
Moderna को COVID-19 खोपमा िन� त�ह� समावेश छन्: मेसेन्जर राइबो�ु�ेएक एिसड (mRNA), िलिपड (SM-102, पोिलथाइिलन 
�ाइकोल [PEG] 2000 िडमाइ�र�ोइल ��सरोल [DMG], कोले�� ोल तथा 1,2-िड��रोयल-एसएन-�ाइसेरो-3-फो�ोकोिलन [DSPC]), 
ट� ोमेथामाइन, ट� ोमेथामाइन हाइड� ो�ोराइड, एिसिटक एिसड, सोिडयम एिसटेट र सुक्रोज । 
 
Moderna को COVID-19 खोप कसरी िदइन्छ ? 
Moderna को COVID-19 खोप तपाईंलाई मांसपेशीमा सुईको मा�मबाट िदइनेछ । 
 
Moderna को COVID-19 खोप 1 मिहनाको अ�रमा 2 वटा डोज िदइन्छ । 
 
यिद तपाईंले Moderna को COVID-19 खोपको पिहलो डोज लगाउनुभयो भने खोपको िस�रज पूरा गन� तपाईंले 1 मिहनापिछ यही खोपको 
दोस्रो डोज लगाउनुपछ�  । 
 
के Moderna को COVID-19 खोप पिहले प्रयोग भइसकेको छ ?  
Moderna को COVID-19 खोप �ीकृत भइनसकेको खोप हो । ��िनकल ट� ायलह�मा 18 वष� वा सोभ�ा बढी उमेरका लगभग 
15,400 मािनसह�ले Moderna को COVID-19 खोपको क�ीमा पिन 1 डोज लगाइसकेका छन् । 
 
Moderna को COVID-19 खोपका फाइदाह� के-के छन् ?  
चिलरहेको ��िनकल ट� ायलमा Moderna को COVID-19 खोपलाई एक मिहनाको अ�रमा 2 वटा डोज लगाउँदा यसले COVID-19 लाई 
रोकथाम गरेको दे�खएको छ । यो खोपले कित समय COVID-19 बाट जोगाउन सक्छ भ�े कुरा हालस� प�ा लािगसकेको छैन । 
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Moderna को COVID-19 खोपका जो�खमह� के-के छन् ?? 
Moderna को COVID-19 खोपका �रपोट� ग�रएका साइड इफे�ह� िन� लगायतका छन्:  

• सुई लगाएको ठाउँमा �ने प्रितिक्रयाह�: सुई लगाइएको हातका िल� नोडह�मा दु�े, छँुदा पोले ज�ो �ने, सुि�ने, कडापन र 
रातो �ने   

• समा� साइड इफे�ह�: थकाइ ला�े, टाउको दु�े, मांसपेशी दु�े, जोन�को दुखाइ, का�े, वाकवाकी ला�े तथा 
बा�ा �ने र �रो आउने  

 
Moderna को COVID-19 खोपले ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रया �न स�े िझनो स�ावना �न्छ । ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रया सामा�तया 
Moderna को COVID-19 खोपको डोज लगाएको केही िमनेटदे�ख एक घ�ािभत्र दे�खन्छ । यही कारणले गदा�, तपाईंका खोप प्रदायकले 
िनगरानीका लािग तपाईंलाई खोप लगाएपिछ खोप लगाइएको ठाउँमै केही समय ब� लगाउन स�ेछन् । ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रयाका 
ल�णह�मा िन� लगायतका पन� सक्छन्:  

• सास फेन� गाह्रो �ने   
• अनुहार र घाँटी सुि�ने   
• मुटुको धडकन बढ्ने   
• शरीरभ�र नराम्रो डाबर आउने   
• �र�टा ला�े र कमजोर महसुस गन�  

 
Moderna को COVID-19 खोपका सबै स�ािवत साइड इफे�ह� यी मात्र न�न सक्छन् । ग�ीर र अनपेि�त साइड इफे�ह� पिन 
दे�खन सक्छन् । Moderna को COVID-19 खोपको ��िनकल ट� ायलह�मा अझै अ�यन भइरहेको छ । 
 
साइड इफे�ह� दे�खएमा मैले के गनु�पछ�  ? 
यिद तपाईंले कुनै ग�ीर एलज�ज� प्रितिक्रया अनुभव गनु�भयो भने 9-1-1 मा फोन गनु�होस् वा निजकको अ�ताल जानुहोस् । 
 
तपाईंलाई कुनै साइड इफे�ह�ले गदा� सम�ा भयो वा उ� साइड इफे�ह� हराएर गएनन् भने खोप प्रदायक वा आफ्नो �ा� सेवा 
प्रदायकलाई स�क�  गनु�होस् । 
 
खोपका साइड इफे�ह�का बारेमा FDA/CDC खोप प्रितकूल घटना �रपोिट�ङ प्रणाली  (VAERS) मा �रपोट� गनु�होस् । VAERS 
को टोल-फ्री न�र 1-800-822-7967 हो वा अनलाइनमा https://vaers.hhs.gov/reportevent.html मा पिन �रपोट� गन� सिकन्छ । 
कृपया �रपोट� फारामको बाकस #18 को पिहलो हरफमा “Moderna COVID-19 Vaccine EUA”   लेख्नुहोस् । 
 
यसका अित�र�, तपाईंले ModernaTX, Inc. लाई 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) मा फोन गरेर पिन साइड इफे�का 
बारेमा �रपोट� गन� स�ु�न्छ । 
 
तपाईंलाई v-safe मा नाम दता� गन� िवक� पिन प्रदान गन� सिकनेछ । V-safe भनेको �े��क �पमा सामेल �न सिकने �ाट�फोनमा 
उपल� टुल हो । यसले टे� �ासेज तथा वेब सव��णह� प्रयोग गरेर COVID-19 खोप लगाएपिछ खोप लगाउने ���ह�मा दे�खने 
स�ािवत साइड इफे�ह�लाई पिहचान गछ�  । V-safe ले CDC लाई COVID-19 का खोपह� कि�को सुरि�त छन् भनेर अनुगमन 
गन�मा म�त गन� खोप लगाउने ���लाई प्र�ह� सोध्छ । आव�क परेको ख�मा V-safe ले खोपको दोस्रो डोज लगाउन �रण पिन 
गराउँछ । ��ै, यो टुलमा सामेल �ने ���ले COVID-19 खोप लगाउँदा भएको उ�े� �ा� सम�ाका बारेमा �रपोट� गरेमा CDC 
माफ� त लाइभ टेिलफोन फलोअप पिन गछ�  । यसमा कसरी साइन अप गन� भ�े बारेमा थप जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: 
www.cdc.gov/vsafe. 
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यिद मैले Moderna को COVID-19 खोप नलगाउने िनण�य गर�  भने के �न्छ ?  
Moderna को COVID-19 खोप लगाउने-नलगाउने तपाईंको रोजाइ हो । यिद तपाईंले यो खोप नलगाउने िनण�य गनु�भयो भने पिन तपाईं 
आफूले प्रा� ग�ररहेको सामा� �ा� सेवामा प�रवत�न �ाउँदैन । 
 
Moderna को COVID-19 खोप बाहेक COVID-19 रोकथामका लािग के अ� िवक�ह� उपल� छन् ?  
हाल COVID-19 को रोकथामका लािग FDA �ारा �ीकृत ग�रसकेको कुनै पिन वैक��क खोप उपल� छैन । आप�ालीन प्रयोग अनुमित अ�ग�त 
COVID-19 को रोकथामका लािग अ� खोपह� उपल� �न सक्छन् । 
 
के म अ� खोपह�सँगै Moderna को COVID-19 खोप पिन लगाउन सक्छु ?  
अ� खोपह�सँगै Moderna को COVID-19 खोप लगाउनु�न्छ वा �ँदैन भ�े बारेमा कुनै जानकारी उपल� भइसकेको छैन । 
 
यिद म गभ�वती छु वा मैले ब�ालाई �नपान गराइरहेकी छु भने के मैले यो खोप लगाउनु�न्छ ?  
यिद तपाईं गभ�वती �नु�न्छ वा �नपान गराइरहनुभएको छ भने आफ्नो �ा� सेवा प्रदायकसँग आफूसँग उपल� िवक�ह�का बारेमा 
कुरा गनु�होस् । 
 
Moderna को COVID-19 को लगाउँदा के मलाई COVID-19 लाग्छ ?  
ला�ैन । Moderna को COVID-19 खोपमा SARS-CoV-2 समावेश ग�रएको �ँदैन र यो खोप लगाउनाले तपाईंलाई COVID-19 
ला� स�ैन । 
 
आफ्नो खोप काड�लाई सुरि�त राख्नुहोस्  
तपाईंले खोपको आफ्नो पिहलो डोज लगाइसकेपिछ तपाईंलाई एउटा खोप काड� िदइनेछ जुन तपाईंले Moderna को COVID-19 खोपको 
दोस्रो डोज लगाउन आउँदा देखाउनुपन� �न्छ । दोस्रो पटक खोप लगाउन आउँदाआफ्नो काड� िलएर आउन निबस�नुहोस् । 
 
थप जानकारी 
यिद तपाईंसँग प्र�ह� छन् भने तल िदइएको वेबसाइटमा जानुहोस् वा तल िदइएको टेिलफोन न�रमा फोन गनु�होस् । 
 
सबैभ�ा ताजा जानकारीमूलक सामग्रीह� प�ँच बनाउन कृपया तल िदइएको QR कोड स्�ान गनु�होस् । 
 

Moderna को COVID-19 िव��को खोपको वेबसाइट टेिलफोन न�र 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 1-866-MODERNA 
 (1-866-663-3762) 

  
 
म थप जानकारी कसरी प्रा� गन� सक्छु ?  

• खोप प्रदायकलाई सोध्नुहोस्   
• CDC को वेबसाइटमा जानुहोस्: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html   
• FDA को वेबसाइटमा जानुहोस्:https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-

regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization   
• आफ्नो रा� वा स्थानीय जन�ा� िवभागमा स�क�  गनु�होस्  
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मैले खोप लगाइएको जानकारीको रेकड� कहाँ रा�खनेछ ?  
खोप प्रदायकले तपाईंको खोपस��ी जानकारीलाई तपाईंको रा� वा स्थानीय �ेत्रािधकार िभत्रको खोप सूचना प्रणाली (IIS) वा अ� तोिकएको 
प्रणालीमा रा� स�ेछन् । यसले तपाईं दोस्रो डोज लगाउन आउँदा यही खोप प्रा� गनु��न्छ भ�े कुरा सुिनि�त गन�छ । IIS का बारेमा थप 
जानकारीका लािग यहाँ जानुहोस्: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
 
खोपको कारणले चोटपटक लागेमा �ितपूित� प्रदान गन� काय�क्रम भनेको के हो ?  
खोप वा औषिधको कारणले चोटपटक लागेमा �ितपूित� िदने काय�क्रम (CICP) भनेको एक संघीय काय�क्रम हो जसले यो खोप लगायत िनि�त औषधी वा 
खोपह�को कारणले ग�ीर �पमा चोटपटक लागेका िनि�त मािनसह�का लािग औषधोपचार खच� र अ� िवशेष खच�ह�को भु�ानीमा म�त गन� 
स�ेछ । सामा�तया, यो �ितपूित� प्रा� गन� खोप लगाएको एक वष� (1) िभत्र CICP मा दाबी पेस ग�रस�ुपछ�  । यो काय�क्रमका बारेमा थप जा�का लािग 
www.hrsa.gov/cicp/ मा जानुहोस् वा 1-855-266-2427 मा फोन गनु�होस् । 
 
आप�ालीन प्रयोग अनुमित (EUA) भनेको के हो ?  
अमे�रकी FDA ले Moderna को COVID-19 खोपलाई EUA नामक आप�ालीन प�ँच सय� अ�ग�त उपल� गराएको छ । COVID-
19 महामारीको यो घडीमा औषधी तथा जैिवक उ�ादनह�लाई आप�ालीन �पमा प्रयोग गन� सिकन्छ भ�े पुि� गन� प�र�स्थितह� 
िव�मान �न्छन् भनेर �ा� तथा मावन सेवा (HHS) सेके्रटरी�ारा ग�रएको घोषणा बमोिजम यो EUA लाई जारी ग�रएको हो । 
 
FDA ले अनुमोदन वा �ीकृत गरेका उ�ादनमा जित समी�ा ग�रन्छ �ित समी�ा Moderna को COVID-19 खोपका स��मा ग�रएको छैन । पया��, 
�ीकृत र उपल� िवक�ह� नभएको लगायत केही मापद�ह� पूरा �ँदा FDA ले EUA जारी गन� स�छ । �स बाहेक, FDA को िनण�य COVID-19 
महामारीको समयमा COVID-19 को रोकथामका लािग प्रभावकारी �न सक्छ र उ�ादनका थाहा भएका तथा स�ािवत लाभह� यसका �ात तथा स�ािवत 
जो�खमह�भ�ा बढी �न्छ भ�े कुआ प्रमािणत गन� उपल� वै�ािनक प्रमाणह�को स�ूण�तामा आधा�रत �न्छ । COVID-19 महामारीको समयमा 
उ�ादनलाई प्रयोग गन�का लािग यी मापद�ह�लाई अिनवाय� �पमा पूरा ग�रनुपछ�  । 

 
Moderna को COVID-19 खोपका लािग EUA उ� घोषणाको अ� ग�रएको वा खारेज भएको अवस्थामा बाहेक (जुन िमित उप्रा� 
उ�ादनह� प्रयोग न�न स�ेछन्) यी उ�ादनह�को आप�ालीन प्रयोगको औिच� प्रमािणत गन� COVID-19 EUA घोषणाको 
अविधका लािग लागू �नेछ । 
 
©2020 ModernaTX, Inc. सवा�िधकार सुरि�त । �ाटे�(ह�): 
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