COVID-19
COVID-19 खोपसम्बन्धी जानकारीमल
ू क सामग्री

प्राथममकतामा राखखएका जनसंख्याहरू र खोपको वितरण
ओहायोले खोप लगाउन रोज्नेहरूलाई लागग राज्यव्यापी रूपमा COVID-19 का सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरू लगाउन सुरु गरे को छ । COVID-19 को खोपलाई पनन फ्लु वा दादरु ाको

खोप जस्ता पहहलेका खोपहरूलाई ववकास गनन पूरा गररएका चरणहरू नै पूरा गरे र ववकास गररएको हो । खाद्या तथा औषधी प्रशासन (FDA) बाट सम्पूणन प्रक्रिया पूरा गरे र COVID-19 का
खोपहरूलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमनत (EUA) प्रदान गररसक्रकएकोले राज्यले रणनीनतक रूपमा तथा ववचारपूवक
न सबैभन्दा जोखखममा रहे का ओहायोवासीहरूलाई खोपहरू

लगाउन सुरु गररसकेको छ । रोग ननयन्रण तथा रोकथाम केन्र (CDC) को खोप अभ्याससम्बन्धी परामशन सममनत (ACIP) र राष्ट्रिय ववज्ञान, इष्ट्न्जननयररङ तथा गचक्रकत्सा प्रनतरठान
(NASEM) द्वारा हदइएका मसफाररसहरूका आधारमा यो ववतरण गररिँदैछ ।
ओहायोको चरणबद्ध अिधारणा

ओहायोको लक्ष्य स्परट छ: जीवनको रिा गने र ववद्याथीहरूलाई स्कुलहरूमा क्रफतान ल्याउने । खोपको आपूनतन सीममत भए पनन ओहायोले खोप लगाउनका लागग चरणबद्ध

अवधारणालाई पालना गनेछ । खोपको पहहलो चरणमा, सबैभन्दा उच्च जोखखम भएका माननसहरूका साथसाथै COVID-19 का बबरामीहरूको उपचार तथा स्याहारमा संलग्न

अत्यावश्यक स्वास््यकमी तथा कमनचारीहरूलाई प्राथममकता हदइनेछ । ओहायो अको चरणमा कहहले प्रवेश गछन भन्ने कुरा मुख्य रूपमा उपलब्ध खोपहरूको संख्यामा ननभनर रहनेछ
। खोपहरूको आपूनतन बढ्दै गएपनछ खोप लगाउन रोज्ने सबै ओहायोवासीहरूका लागग COVID-19 का खोपहरू उपलब्ध हुनेछन ् ।
•

चरण 1 (सीममत आपूर्ति) –खोप आपूनतन सीममत मारामा रहे को छ र जोखखममा रहे का ननहदनरट जनसंख्यालाई मार उपलब्ध गराइनेछ । ओहायो सबैभन्दा उच्च जोखखममा
रहे का माननसहरूका साथसाथै COVID-19 का बबरामीहरूको उपचार तथा स्याहारमा संलग्न स्वास््यकमी तथा कमनचारीहरूलाई खोप लगाउने कायनमा केष्ट्न्रत रहनेछ ।

•

चरण 2 (आपूर्ति बढ्ने) – यो अवस्थामा खोपको मारा बढ्दै जान्छ र जोखखममा रहे का ननहदनरट जनसंख्याका खोप लगाउन रोज्ने अझ धेरै माननसहरूलाई यो खोप लगाउन
सक्रकनेछ ।

•

चरण 3-4 (व्यापक रूपमा उपलब्ध) – यापक रूपमा खोप उपलब्ध भइसकेपनछ ओहायोवासीहरूले खोप लगाउन रोजेको खण्डमा ओहायोले रणनीनतक रूपमा खोप लगाउने
कायनलाई ननरन्तरता हदनेछ ।

चरण 1A
डडसेम्बर 14, 2020 मा सुरु गररएको चरण 1A मा नष्ट्जकै बस्ने जोखखममा रहे का माननसहरू र नतनको स्याहारमा संलग्न ननम्न माननसहरूलाई प्राथममकता हदइएको गथयो:

•
•
•
•
•

COVID-19 का बबरामीहरूको उपचारमा ननयममत रूपमा संलग्न हुने स्वास््यकमीहरू
नमसनङ होमहरूका ननवासी तथा त्यहािँ कायनरत कमनचारीहरू

अमसस्टे ड मलमभङ फमसमलटीहरूका ननवासी र त्यहािँ कायनरत कमनचारीहरू
राज्यका मानमसक अस्पतालहरूमा रहे का बबरामी र त्यहािँ कायनरत कमनचारीहरू
ववकाससम्बन्धी अपाङ्गता भएका र लागूपदाथन दव्ु यनसनीसहहत मानमसक ववकार भएका सामूहहक गह
ृ , आवासीय सेवास्थल वा केन्रहरूमा बस्ने माननसहरू र त्यहािँ कायनरत
कमनचारीहरू

•
•

ओहायोका भुपु सैननकहरूका लागग राज्यद्वारा सञ्चामलत हाम्रा दई
ु वटा आवास गह
ृ का ननवासी र त्यहािँ कायनरत कमनचारीहरू
EMS रे स्पोन्डरहरू

चरण 1B
चरण 1B दौरान, उच्च जोखखममा रहे का माननसहरू प्राथममकतामा परररहनेछन ् । यस्तै K-12 ववद्याथीहरूलाई माचन 1 सम्म स्कुलमा क्रफतान ल्याउनुपने भएकोले त्यसमा ध्यान केष्ट्न्रत
गररनेछ । यो चरणमा ननहदनरट रूपमा ननम्न माननसहरूलाई समावेश गररनेछ:
•

65 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका ओहायोवासीहरू

•

ननम्न लगायतका गम्भीर जन्मजात, ववकाससम्बन्धी वा प्रारष्ट्म्भक अवस्थामा रहे को तथा वंशाणुगत समस्याहरू भएका ओहायोवासीहरू: सेरेब्रल पाल्सी, ष्ट्स्पना बबक्रफडा,

गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को जन्मजात मुटुको रोग; गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को टाइप 1 मधुमेह; फेननलकेटोनुररया लगायत वंशाणुगत मेटाबोमलक
ववकारहरू; मग
ृ ी, हाइड्रोसेफाली तथा माइिोसेफाली लगायत स्नायुसम्बन्धी ववकारहरू; डाउन मसन्ड्रोम, फ्रेजाइल एक्स मसन्ड्रोम, प्राडर-ववली मसन्ड्रोम, टननर मसन्ड्रोम र

मस्कुलर डडस्िोफी लगायत गम्भीर आनव
ु ंमशक ववकारहरू; गएको वषन अस्पताल भनान हुन परे को आज्मा (दम रोग) र मसष्ट्स्टक क्रफब्रोमसस लगायत गम्भीर फोक्सोको रोग;
मसकल सेल एननममया; र अल्फा तथा बबटा थालासेममया भएका र ठोस अङ्ग प्रत्यारोपण गरे का बबरामीहरू । यहद व्यष्ट्क्तलाई आफू यो वगनमा पछुन जस्तो लाग्छ भने उनले
ववकाससम्बन्धी अपाङ्गताको स्थानीय बोडनमा सम्पकन गनुप
न छन जसले खोपका लागग समन्वय गननमा मद्दत गनेछ ।
•

स्कुलमा गएर काम गनन वा व्यष्ट्क्त-उपष्ट्स्थत वा ममगित मसकाइ मोडलहरूमा रहहरहन चाहने K-12 स्कुलहरूका कमनचारी/वयस्कहरू ।

चरण 1B को खोप कायन जनवरी 19 मा सुरु भइसकेको छ । गभननर डडवाइनले यो चरणअन्तगनत योग्य हुने लगभग 22 लाख माननसहरूलाई टायर प्रणालीअन्तगनत (प्राथममकताको आधारमा)
खोप लगाउने घोषणा गररसक्नुभएको छ र सुरुमा 80 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका माननसहरूलाई खोप लगाइनेछ । नयािँ उमेर समूहलाई खोप लगाउन सुरु गदान अनघल्लो उमेर समूहको
खोप लगाउने कायन पूरा नभएको हुन सक्नेछ । खोपका सीममत डोजहरू उपलब्ध रहे कोले सबैजनालाई खोप लगाउन हप्तौंको समय लाग्नेछ ।

•
•

जनवरी 19, 2021 – 80 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका ओहायोवासीहरू ।
जनवरी 25, 2021 – 75 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका ओहायोवासीहरू; ववकाससम्बन्धी वा बौवद्धक अपाङ्गताका साथै तलका समस्याहरू मध्ये कुनै एक समस्या भएका
माननसहरू: सेरेब्रल पाल्सी, ष्ट्स्पना बबक्रफडा, गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को जन्मजात मुटुको रोग; गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को टाइप 1 मधम
ु े ह;

फेननलकेटोनुररया लगायत वंशाणुगत मेटाबोमलक ववकारहरू; मग
ृ ी, हाइड्रोसेफाली तथा माइिोसेफाली लगायत स्नायुसम्बन्धी ववकारहरू; डाउन मसन्ड्रोम, फ्रेजाइल एक्स

मसन्ड्रोम, प्राडर-ववली मसन्ड्रोम, टननर मसन्ड्रोम र मस्कुलर डडस्िोफी लगायत गम्भीर आनुवंमशक ववकारहरू; गएको वषन अस्पताल भनान हुन परे को आज्मा (दम रोग) र मसष्ट्स्टक

क्रफब्रोमसस लगायत गम्भीर फोक्सोको रोग; मसकल सेल एननममया; र अल्फा तथा बबटा थालासेममया भएका र ठोस अङ्ग प्रत्यारोपण गरे का बबरामीहरू । यहद व्यष्ट्क्तलाई आफू
यो वगनमा पछुन जस्तो लाग्छ भने उनले ववकाससम्बन्धी अपाङ्गताको स्थानीय बोडनमा सम्पकन गनप
ुन छन जसले खोपका लागग समन्वय गननमा मद्दत गनेछ ।

•
•
•

फेब्रुअरी 1, 2021 – 70 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका ओहायोवासीहरू; स्कुलमा गएर काम गनन वा व्यष्ट्क्त-उपष्ट्स्थत वा ममगित मसकाइ मोडलहरूमा रहहरहन चाहने K-12
स्कुलहरूका कमनचारीहरू ।

फेब्रुअरी 8, 2021 – 65 वषन तथा सोभन्दा बढी उमेरका ओहायोवासीहरू ।
फेब्रुअरी 15, 2021 – ननम्न लगायतका गम्भीर जन्मजात, ववकाससम्बन्धी वा प्रारष्ट्म्भक अवस्थामा रहे को तथा वंशाणुगत समस्याहरू भएका ओहायोवासीहरू: सेरेब्रल पाल्सी,
ष्ट्स्पना बबक्रफडा, गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को जन्मजात मुटुको रोग; गएको वषनमभर अस्पताल भनान हुन परे को टाइप 1 मधुमेह; फेननलकेटोनुररया लगायत

वंशाणुगत मेटाबोमलक ववकारहरू; मग
ृ ी, हाइड्रोसेफाली तथा माइिोसेफाली लगायत स्नायुसम्बन्धी ववकारहरू; डाउन मसन्ड्रोम, फ्रेजाइल एक्स मसन्ड्रोम, प्राडर-ववली मसन्ड्रोम,
टननर मसन्ड्रोम र मस्कुलर डडस्िोफी लगायत गम्भीर आनुवंमशक ववकारहरू; गएको वषन अस्पताल भनान हुन परे को आज्मा (दम रोग) र मसष्ट्स्टक क्रफब्रोमसस लगायत गम्भीर

फोक्सोको रोग; मसकल सेल एननममया; र अल्फा तथा बबटा थालासेममया भएका र ठोस अङ्ग प्रत्यारोपण गरे का बबरामीहरू । यहद व्यष्ट्क्तलाई आफू यो वगनमा पछुन जस्तो लाग्छ
भने उनले ववकाससम्बन्धी अपाङ्गताको स्थानीय बोडनमा सम्पकन गनप
ुन छन जसले खोपका लागग समन्वय गननमा मद्दत गनेछ ।

Pfizer को खोपका लागग खोप लगाउने माननसहरू 16 वा सोभन्दा बढी उमेरको र Moderna को खोपका लागग 18 वषन वा सोभन्दा बढी उमेरको हुनैपछन । ववकाससम्बन्धी अपाङ्गताका

स्थानीय बोडनहरूले खोप लगाउने कायनमा समन्वय गनन योग्यता पुगेका माननसहरूलाई सम्पकन गनेछन ् । यी बोडनहरूले बाल अस्पताल तथा केही स्थानीय स्वास््य ववभागहरूसिँग सहकायन

गरे र खोप लगाउने समयतामलका तय गनेछन ् । ववकाससम्बन्धी अपाङ्गताको आफ्नो बोडनको सेवा मलइरहे का यो जनसंख्याका व्यष्ट्क्तहरू मार यो समयमा खोप लगाउन योग्य हुनेछन ् ।
खोप प्रदायक कसरी भेटाउने
ओहायोवासीहरूले आफ्नो समुदायमा कहहले तथा कहािँ खोप लगाइन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन र स्थानीय स्वास््य ववभागबाट अपडेटहरू प्राप्त गननका लागग साइन अप गनन आफ्ना

स्थानीय स्वास््य ववभाग तथा EMA हरूका वेबसाइटहरू हे नुप
न छन । उमेरको आधारमा बनाइएका समूहहरूले स्थानीय स्वास््य ववभाग, अस्पताल, संघीय रूपमा योग्य स्वास््य केन्र तथा
तोक्रकएका केही औषधी पसलहरूमा खोप लगाउनप
ु नेछ । अन्य माननसहरूको सन्दभनमा प्रदायकहरू को हुने छन ् भन्ने घोषणा गररसक्रकएको छै न । राज्यव्यापी खोप प्रदायक रहे का

कायानलयहरूको सूची vaccine.coronavirus.ohio.gov मा प्राप्त गनन सक्रकन्छ । यहािँबाट काउन्टी वा ष्ट्जप कोड अनुसार पनन आफ्नो स्थानका लागग तोक्रकएको खोप प्रदायक पत्ता लगाउन
सक्रकन्छ ।

आगामी चरणहरू
अबको चरणमा कस-कसलाई खोप लगाउने भन्ने बारे मा योजना बनाइिँदैछ र योजना तयार भइसकेपनछ सो योजनालाई सावनजननक गररनेछ । खोप कसलाई तथा कहहले लगाइनेछ भन्ने
बारे मा थप जानकारी प्राप्त भएपनछ हामी समाचार ममडडयाबाट सो जानकारी सावनजननक गनेछौं र सो जानकारी coronavirus.ohio.gov/vaccine मा पनन राख्नेछौं ।
खोपले COVID-19 लाई रोकथाम गने र यो भाइरस लाग्ने माननसहरूलाई गम्भीर बबरामी हुन नहदने कुरा दे खाएको छ । धेरै ओहायोवासीहरूलाई खोप लगाइएको खण्डमा यसले गम्भीर
बबरामी भएर अस्पतालमा भनान तथा मत्ृ यु हुने अवस्थाहरू रोकथाम गननमा मद्दत गनेछ ।

अगधकांश ओहायोवासीहरूलाई खोप नलगाइिँदासम्म यो भाइरसको फैलावटलाई रोकथाम गननमा मद्दत गनन उपलब्ध सबै उपायहरूलाई प्रयोग गनन जारी राख्नु महत्त्वपूणन हुन्छ । मुख

तथा नाक छोप्ने गरी मास्क लगाउन र सामाष्ट्जक दरू ी कायम राख्न जारी राख्न्दा यसले तपाईं भाइरसको सम्पकनमा आउने वा तपाईंले भाइरसलाई फैलाउने सम्भावनालाई कम गछन ।
सही सरु िात्मक उपायहरू अवलम्बन गररयो भने मार खोपले COVID-19 ववरुद्ध उत्कृरट सरु िा उपलब्ध गराउनेछ ।

संशोगधत ममनत: जनवरी 20, 2021
थप जानकारीका लागग यहािँ जानुहोस ्:coronavirus.ohio.gov
COVID-19 का सन्दभनमा तपाईंसिँग भएका प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त गनन 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोन गनह
ुन ोस ् ।
तपाईंको मानमसक स्िास््य पर्न शारीररक स्िास््य जर्तकै महत्िपूणि हुन्छ । यदद तपाईं िा तपाईंको कुनै वप्रयजन कोरोना भाइरस महामारीका कारणले चचन्न्तत हुनुहुन्छ िा
आन्त्तनुभएको छ भने मद्दत हप्ताको सातै ददन, ददनको चौबीसै घण्टा उपलब्ध रहे को छ । COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा फोन गनह
ुि ोस ् ।

थप जानकारीका लाचग यहााँ जानुहोस ्: coronavirus.ohio.gov

