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COVID-19 
 

 
COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री 

COVID-19 खोपह�को सुर�ा तथा प्रभावका�रता 
 

COVID-19 ले गम्भीर, जीवनलाई जोिखममा पानेर् जिटलताह� गराउन सक्छ । COVID-19 ले हरेक व्यि�लाई कसरी असर गछर् भन्ने कुरा थाहा पाउन सिकएको छैन । COVID-19 
का उपलब्ध तीनवटै खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी रहेको भनेर प्रमािणत ग�रएका छन् । यी खोपह�ल ेCOVID-19 बाट गम्भीर रोग लाग्न, अस्पताल भनार् ह�ने अवस्था र मृत्यु 
ह�नबाट बचाउने कुराह� प्रमािणत भएको छ । 

 
खोप लगाउने वा नलगाउने भन्ने बारेमा सूिचत िनणर्य िलनका लािगहामीसँग सही र िव�सनीय जानकारी उपलब्ध ह�नुपछर् । तल िदइएको जानकारी Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA), National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 
(NASEM), World Health Organization (WHO), र U.S. Department of Health & Human Services (HHS) का अग्रणी िव�ह�बाट िलइएको हो । 

 
COVID-19 का खोपह� कितको प्रभावकारी छन् ? 
CDC को िसफा�रसमा FDA ल ेPfizer-BioNTech, Moderna र Johnson & Johnson (Janssen) का COVID-19 का खोपह�लाई आपत्कालीन प्रयोगका लािग 
अनुमोदन गरेको छ । अध्ययनको दौरान यी खोपह� COVID-19 बाट ह�ने गम्भीर रोग लाग्न निदने िदशामा  धेरै नै प्रभावकारी रहेको प्रमािणत भएको छ । अग्रणी रािष्ट्रय िव�ह�का 
अनुसार एउटा खोपको तुलना अकोर् खोपसँग नभएकाल ेर यी खोपह� फरक-फरक प�ृभूिम र समयमा परी�ण ग�रएको ह�नाल ेिक्लिनकल परी�णह�को आधारमा यी तीनवटै खोपह�को 
प्रभावका�रता दर तुलना गनर् िमल्दैन । CDC का अनुसार तपाईलं ेजितसक्दो चाँडो र जुन खोप उपलब्ध छ त्यही खोप लगाउनुभयो भने तपाई ंCOVID-19 बाट बच्न सक्नुह�न्छ । 

 
तपाईलें खोप लगाउनुभयो भने के तपाईलंाई COVID-19 लाग्छ ? 
COVID-19 को कुनै पिन खोपल ेCOVID-19 रोग लगाउँदैन । खोपह�ल ेशरीरलाई िविश� भाइरसह� िव�द्ध प्राकृितक �पले लड्न िसकाउँछन् । COVID-19 का खोपह�ल ेशरीरलाई 
भाइरसको िव�द्ध लड्न िसकाउन िविभन्न िविधह� प्रयोग गछर्न् । यी खोपह�मा COVID-19 लगाउने हािनरिहत भाइरस ̶  सहती वा "स्पाइक" प्रोिटन हािलएको ह�न्छ । शरीरलाई भाइरसलाई 
िचन्न सक्ने बनाउनका लािग यो प्रोिटन कोषमा टाँिसन्छ र ̶  प�रणामस्व�प, शरीरल ेभिवष्यमा यस्तो खाल ेभाइरससँग लड्न िसक्छ । 

 
Pfizer र Moderna कम्पनी लगायतका म्यासेन्जर RNA (mRNA) खोपह�मा जीिवत भाइरस प्रयोग ग�रएको ह�ँदैन । ितनीह�ल ेकोषलाई शरीरिभत्र प्रितरोधात्मक �मता अिभविृद्ध 
गनेर् प्रोिटन िनमार्ण गनर् िसकाउँछन् । Janssen का लगायतका भाइरल भेक्टर खोपह�ल ेएिडनो भाइरसको संशोिधत, जोिखमरिहत (�घा खोक� लगाउने) स्व�पको प्रयोग गरी कोषह�लाई 
सतही स्पाइक प्रोिटनह� बनाउन िसकाउँछन् । यो खोपल ेCOVID 19 वा यसमा प्रयोग भएको भाइरस शरीरमा सादैर्न । 

 
COVID-19 का खोपह� कितको सुरि�त छन् ? 
खोप िवकास तथा अनुमोदन प्रिक्रयाभ�र नै प्रमुख प्राथिमकता सुर�ा रिहआएको छ । खोप लगाउने कायर् जारी रहेकोल ेिनरन्तर सुर�ा अनुगमन उपायह�माफर् त सुर�ा नै प्रमुख प्राथिमकतामा 
रहँदै आएको छ । 
 गहन परी�ण: COVID-19 को खोपको िवकास गदार् पिन  फ्लु वा दादरुाको खोप जस्ता पिहलेका खोपह�लाई िवकास गनर् पूरा ग�रएका चरणह�लाई नै पूरा गरेर िवकास ग�रएको 

हो । िक्लिनकल ट्रायलह�मा हजारौं सहभागीमा यो खोप सुरि�त र प्रभावकारी भए, नभएको कुराको अध्ययन ग�रन्छ । िक्लिनकल ट्रायलह� दौरान सुर�ासम्बन्धी कुनै पिन गम्भीर 
समस्याह� देिखएनन् । 

 िवस्तृत मूल्याङ्कन: खोप सुरि�त तथा प्रभावकारी छ िक छैन र यसका बेफाइदभन्दा बढी फाइदाह� छन् िक छैनन् भन्ने कुरा यिकन गनर् FDA ल ेकडा मापदण्डह� तोकेको ह�न्छ 
। त्यस्तै, खोपको सुर�ा िनधार्रण गनेर् प्रयोजनका लािग स्वतन्त्र िचिकत्सा पेशाकमीर्ह�को रायह� पिन िलइन्छ । FDA ल ेिनणर्य गरेपिछ खोप प्रयोग गनेर् िसफा�रस गनुर्अगािड CDC 
ल ेपिन उपलब्ध तथ्याङ्कह�को समी�ा गछर् । 

 सुर�ासम्बन्धी िनरन्तर अनुगमन: CDC र अन्य संघीय साझेदारह�ले सुर�ासम्बन्धी िविवध अनुगमन प्रणालीह� प्रयोग गरेर यी नयाँ खोपह�को कुनै पिन गम्भीर साइड 
इफेक्टह�लाई अनुगमन गनर् जारी राख्छन् । यसरी िनरन्तर अनुगमन ह�ँदा िक्लिनकल ट्रायलह�मा नदेिखएका साइड इफेक्टह� पिन पिहचान ह�न सक्छन् । 

 
यी तीनवटा िक्लिनकल अध्ययनह�मा 116,000 भन्दा बढी मािनसह� सहभागी भएका िथए । अमे�रकाका सजर्न जनरलको �पमा सेवारत ह�ँदा डा. जेरोम एडम्सका अनुसार खोपको 
सामान्य अध्ययनमा लगभग 5,000 व्यि� मात्र सहभागी ह�न्छन् । उहाँ थप्नुह�न्छ, "यी खोप अमे�रक� सवर्साधारणलाई लगाउने बेलासम्ममा ियनका बारेमा इितहासका अन्य कुनै पिन 
खोपभन्दा बढी जानकारी उपलब्ध ह�नेछ ।" 
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COVID-19 का खोपह� कसरी यित चाँडो बनाउन सिकयो ? 
िवगतमा खोप बनाउन वषौर्ंको समय लाग्थ्यो । COVID-19 को खोपको सन्दभर्मा भने धेरै समय लागेन । यसका कारणह� छन् । कुनै पिन चरणलाई छोिडएको िथएन तर शोधकतार्ह�ल े
प्रिक्रयाका िविभन्न चरणह�लाई भने एकै समयमा गरेका िथए । यसमा लामो समयसम्म कुनुर् नपनेर् ग�र ट्रायलका िविभन्न चरणह�लाई एकै समयमा ग�रएको िथयो र समयसीमाह�लाई कम 
गराइएको िथयो । COVID-19 पिन SARS कोरोनाभाइरस 2002 , MERS कोरोनाभाइरस 2012 लगायतका भाइरस समावेश ह�ने भाइरस समूहको भाइरस भएकोल ेवै�ािनकह�ल े
कोरोना भाइरसल ेकस्तो कायर् गछर् भन्ने कुरा पिहला नै पिहचान ग�रसकेका िथए र यसल ेनै भाइरस िव�द्धको खोप िवकास गनर् सु� गरेको िथयो । यसल ेनै COVID-19 का खोपह�लाई िछटो 
िवकास तनेर् त�रकाको बाटो खोलेको िथयो । 

 
के COVID-19 का खोपह� सब ैउमेर समूहका मािनसह�ले लगाउन सुरि�त ह�न्छ ? 
खोपको प्रभावका�रता तथा सुर�ा जाँच्न ग�रएको िक्लिनकल ट्रायलह�मा िवगतमा कम समावशे ग�रएका िविभन्न समुदायह�का सहभागीह�लाई पिन समावेश ग�रएको छ । यी 
समुदायह�लाई पिन असङ्गत �पमा COVID-19 ल ेप्रभािवत गरेको छ । Pfizer-BioNTech को परी�णका क�रब 42% सहभागी, Moderna को परी�णका क�रब 37% 
सहभागी र Johnson & Johnson को परी�णका क�रब 35%  सहभागी अ�ेत समुदायका ह�न् र यसल ेअमे�रकाको िववधतालाई प्रितिविम्बत गछर् । 

 
त्यसका अित�र�, यी िक्लिनकल अध्ययनह�मा दीघर्कालीन रोगको उच्च जोिखममा रहेका जे� नाग�रकह� सहभागी िथए (Pfizer-BioNTech को परी�णमा 21% सहभागी, 
Moderna को परी�णमा 23% सहभागी, Johnson & Johnson को परी�णमा 34% सहभागी जे� नगा�रकह�), त्यस्तै Pfizer-BioNTech को परी�णमा 46% सहभागी, 
Moderna को परी�णमा 42% सहभागी, Johnson & Johnson को परी�णमा 40% सहभागी COVID-19 बाट दीघर्कालीन रोगको उच्च जोिखममा रहेका मािनसह� िथए । 

 
बालबािलका, गभर्वती मिहला र स्तनपान गराइरहेका मिहलालाई यो परी�णमा सहभागी नगराइएकाले यो वगर्का मािनसह�मा खोपह�ल ेकस्तो प्रभाव पाछर्न् भन्ने बारेमा कुनै जानकारी उपलब्ध 
छैन । यो वगर्का मािनसह�मा पिन चाँडै नै परी�ण ग�रनेछ । 

 
COVID-19 खोपका फाइदाह� के-के छन् ? 
COVID-19 का खोपह�ले रोग लाग्ने जोिखम निनम्त्याइकन रोग प्रितरोधात्मक �मता बढाउँछन् । COVID-19 रोग लािगसकेका मािनसह�मा अल्पकालीन एिन्टबडी िवकिसत 
ह�न सक्छ तर यसल ेकित समयसँग सुरि�त राख्न भन्ने यिकन ह�न सकेको छैन । COVID-19 का ल�णह� मध्यमदेिख गम्भीर खाल ेह�न सक्छन् । यी ल�णह� लामो समय रहन सक्छन् तथा 
प्राणघातक पिन ह�न सक्छन् । खोपल ेलगाउँदा त्यसल ेरोग लाग्न निदइकन तपाईकंो रोग प्रितरोधात्मक �मता अिभविृद्ध गरेर तपाईलंाई सुरि�त राख्नेछ । 

 
यिद तपाईलंाई भाइरसले समाितहाल्यो भने पिन COVID-19 का खोपह�ले तपाईलंाई गम्भीर िबरामी ह�नबाट सुरि�त राख्नेछन् । COVID-19 ल ेकेही मािनसमा गम्भीर रोग 
लगाउने र मतृ्यु पिन गराउन सक्ने भएकाल ेयो रोगबाट सुरि�त रहनु अित महत्वपूणर् ह�न्छ । 

 
COVID-19 का खोपह�का साइड इफेक्टह� के-के ह�न्छन् ? 
COVID-19 का खोपह�का सबैभन्दा साझा साइड इफेक्टह� अ� खोपह�मा अनुभव ग�रने जस्तै समान साइड इफेक्टह� जस्तै ह�न्छन् । COVID-19 को खोप लगाएपिछ तपाईमंा िनम्न 
लगायतका सामान्य साइड इफेक्टह� देिखन सक्छन्: सुई लगाएको ठाउँमाड दखु्ने, रातो ह�ने वा सुिन्नने; ज्वरो आउनने र/वा जाडो लाग्ने; टाउको दखु्ने, थकाइ लाग्ने र मांसपेशी वा जोनीर् दखु्ने 
। यस्ता खाल ेसाइड इफेक्टह�लाई सामान्य �पला िलनु पछर् िकनक� ियनल ेतपाईकंो शरीरल ेCOVID-19 का कारणल ेउत्पन्न ह�ने भाइरसिव�द्ध राम्रोसँग प्रितर�ा �मता िवकास ग�ररहेको 
छ भन्ने जनाउँछन् । साइड इफेक्टह� एकदईु िदन मात्र देिखन्छन् र खोपको दोस्रो डोज लगाएपिछ साइड इफेक्टह� बढी देिखन सक्नेछन् । 

 
COVID-19 को खोपको सन्दभर्मा सुरि�तपनासम्बन्धी समस्या देिखएको छ ? 
 एनािफलेिक्सस (इपाइनफे्रन प्रयोग गरी वा अस्पताल भनार् भएर उपचार गनुर्पनेर्) जस्ता गम्भीर िकिसमका एलजीर्ह� िवरलै मात्र देिखन्छन् । तपाईमंा िनि�त स्वास्थ्य समस्या छन् भने जिटल 
साइड इफेक्ट देिखन बढी सम्भावना ह�न्छ । जस्तै िक तपाईकंो रोग प्रितरोधात्मक प्रणाली कमजोर छ भने वा तपाईलंाई पिहला खोप लगाउँदा एलजीर् भएको िथयो भने यस्तो ह�न सक्छ । 
CDC ल ेmRNA COVID-19 खोप लगायपिछ केही मािनसह�मा प्रितकूलअसरह� देिखएको कुराको जानकारी पाएको छ । 

 
के COVID-19 का खोप लगाउन नह�ने मािनसह� पिन छन् ? 
छन, केही मािमलाह�मा COVID-19 का खोपह� िसफा�रस ग�रँदैन । 
 खोपबाट गम्भीर खालको एलजीर् ह�ने मािनसह�: खोपमा ह�ने कुनै त�वबाट एलजीर् भएका वाCOVID-19 को खोपको पिहलो डोज लगाइसकेपिछ गम्भीर एलजीर् 

भएकामािनसह�ल ेखोप लगाउनुह�ँदैन । 
 PEG वा पोिलसबेर्टबाट एलजीर् ह�ने मािनसह�: mRNA COVID-19 को कुनै पिन खोपमा पोिलसबेर्ट ह�ँदैन तर पोिलसबेर्ट PEG सँग सम्बिन्धत ह�न्छ र PEG दवु ैmRNA 

खोपह�मा ह�न्छन् । PEG वा पोिलसबेर्टको एलजीर् भएका मािनसह�ल ेmRNA खोप लगाउनुह�ँदैन । 
 अिहले COVID-19 लागेका वा हाल क्वारेन्टाइनमा बसेका मािनसह�: यिद तपाई ंअिहल ेकोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रिमत ह�नुह�न्छ भने तपाईलंाई िनको नह�ँदासम्म र CDC को 

तपाईलं ेघरमा आइसोलेसनलाई किहले रोक्न सक्नुह�न्छ भन्ने मापदण्डह�लाई पूरा नगदार्सम्म खोप लगाउनका लािग पखर्नुहोस् । यिद तपाई ंCOVID-19 को सम्पकर् मा आउनुभएको छ 
र क्वारेन्टाइनमा बिसरहनुभएको छ भने अ�लाई रोग सानेर् सम्भावनालाई हटाउनका लािग क्वारेन्टाइन अविध समा� नह�ँदासम्म खोप लगाउनका लािग पखर्नुहोस् । 

माचर् 4, 2021 मा अद्याविधक ग�रएको । 
 
थप जानकारीका लािग coronavirus.ohio.gov मा जानुहोस् वा 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोन गनुर्होस् । 
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