COVID-19 को खोप लगाउँ दा

COVID-19 यस्तो भाइरस हो जसले
धेरै मानिसहरूलाई बिरामी ििाएको
छ । यसका कारणले केही मानिसहरूको
मत्ृ यु पनि भएको छ ।

अहहले यसको खोप उपलब्ध भएको
छ । यो खोप सई
ु िाट हिइन्छ ।

मेरो पालो आएपनछ स्वस्थ रहिका

गिककत्सकको कायाालय वा औषधी

लागग मैले COVID-19 खोप लगाउि

पसलमा गएर मैले यो खोप

सक्छु ।

मैले आफ्िो कपडाको िाहुलालाई मागथ
सािेछु । िसाले गिसो वाइप मेरो
पाखुरामा िल्िुहुिेछ । यसको गन्ध
अिौठो हुि सक्छ ।

लगाउिेछु ।

यो खोपिाट शरीरमा COVID-19 रोग
लाग्ि िहििे औषधी हाललन्छ ।

खोप केन्रमा पुगेपनछ मैले म
आइपुगेको जािकारी हििेछु, िस्िेछु र
िसाले ििोलाइन्जेलसम्म कुिेछु ।

त्यसपनछ िसाले मलाई खोप
लगाउिुहुिेछ । मलाई िस्स घोिे
जस्तो महसुस हुिेछ । म शान्त भएर
िस्िेछु ।

िसाले मेरो पाखुरामा ब्यान्ड-एड
लगाउिुहुिेछ ।

हामीलाई @thinkequitable प्रयोग गरे र Twitter र Facebook मा फलो गर्ह
नु ोस ् ।
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घर जािका लागग म सुरक्षित तथा
स्वस्थ छु भिेर सुनिश्चित गिा मैले
केही िेर कुिप
ुा िे हुि सक्छ ।

िसाले अि जााँिा हुन्छ भिे पनछ
मेरो काम सककन्छ । अि म घर जाि
सक्छु ।

िोस्रो पटक आउाँ िा खोपको िोस्रो डोज
खोपको िोस्रो डोज लगाउि म 3-4

लगाउि पनि मैले समाि िरणहरूको

हप्तापनछ फेरर आउिेछु ।

पालिा गिेछु ।

केही हिि पनछ मैले निको भएको
महसस
ु गिेछु ।

म अझै केही समयसम्म मास्क
लगाउि आवचयक पिेछ ।

स्वस्थ रहि मैले COVID-19 को खोप
2 डोज लगाउि आवचयक पछा ।

खोप लगाएपनछ मेरो पाखरु ा िख्
ु ि
सक्िेछ । मेरो टाउको िख्
ु ि सक्िेछ वा
मैले थककत महसुस गिा सक्िेछु ।

मैले सुरक्षित रहि र अरूलाई पनि
सुरक्षित राख्ि आफूले गिप
ुा िे काम
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गरे को छु ।

