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COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री  
COVID-19 को खोप लिाउनुअघि, लिाउाँदा र लिाइसकेपघि थाहा पाउनुपने कुराहरू 

 
अब 12 वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै ओहायोवासीहरू COVID-19 को खोप लगाउन योग्य छन ्र खोप लगाउने तयारी गननष नै मनख्य कन रा हो । खोप लगाउने योजना कसरी बनाउने, खोप 
लगाउने अपोइन्टमेन्टको अवथिमा र खोप लगाएपछछ के-के कन राहरू अपेक्षा गने भन्ने बारेमा यहााँ जानकारी ददइएको छ । 
 
तपाईंले COVID-19 को खोप लिाउनुअघि 
यदद तपाईंले खोप लगाउने छनर्षय गननषभयो भने तपाईंले तयारी गननषपने िनप्रै कन राहरू हनन्छन ्। 

• आत्मविश्िासका साथ खोप लिाउनुहोस ्। आफूसाँग भएका कन नै पछन प्रश्नहरूको जवाफ पाउन Centers for Disease Control and Prevention (CDC), आफ्ना स्वास््य सेवा 
प्रदायक, स्िानीय स्वास््य ववभाग वा Ohio Department of Health (ODH) जस्ता ववश्वसनीय स्रोतहरूमाफष त खोपसम्बन्िी खोजीनीछत गननषहोस ्।  

o CDC ले माछनसहरूलाई उपलब्ि पदहलो COVID-19 को खोप लगाउन प्रोत्सादहत गदषछ । सबै खोपहरू COVID-19 को गम्भीर बबमारी, अस्पताल भनाष र मतृ्यन हनने जोखखम 
कम गनषका लाथग सुरक्षित र उच्च रूपमा प्रभािकारी छन ्। केही अवस्िाहरूमा, खोपका केही उत्पादनहरू थिककत्सकीय अवस्िा वा एलजीहरू भएका व्यक्ततका लाथग अझ 
राम्रो हनन सतछन ्। यद्यवप, केही उमेर प्रछतबन्िहरू भने लागू हनन सतछन ्। अदहलेको समयमा, 12 देखख 17 वर्ष उमेरका माछनसहरूका लाथग Pfizer खोपलाई मात्र मान्यता 
ददइएको छ । 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका माछनसहरूका लाथग Moderna र Johnson & Johnson दनवैलाई मान्यता ददइएको छ । हाल, 12 वर्षभन्दा मनछनका 
बालबाललकाहरूलाई लगाउनका लाथग COVID-19 को कन नै पछन खोपलाई स्वीकृछत ददइएको छैन । 

o सामाक्जक दरूी कायम राखे्न र फेस मास्कहरू लगाउने सदहतका अदहले अपनाइएका रोकिाम ववथि र खोपहरूले COVID-19 ववरुद्ि उत्कृष्ट सनरक्षा प्रदान गछषन ्। खोप 
लगाउाँदा त्यसले सामूदहक रोगको प्रछतरोिात्मक क्षमता (हर्ष इम्यनछनटी) का स्तरहरूमा पनग्न योगदान पनर्याउाँछ जसले गदाष प्रछतरक्षा नभएका माछनसहरूमा सङ्क्रमर्को सम्भावना 
कम हनन्छ । 

• तपाईंका गचककत्सकीय अिस्थाहरू िा इघतहासको आधारमा खोप लिाउन सुरक्षित ि भनी सुघनश्श्चत िनुुहोस ्। के तपाईंलाई पदहले खोपबाट एलजीहरू भएका छन ्? के तपाईं 
हाल COVID-19 का लक्षर्हरू अननभव गदै हनननहनन्छ वा तवारेन्टाइनमा हनननहनन्छ ? के तपाईंलाई COVID-19 का खोपहरू वा पोललसोबेटका कन नै पछन सामग्रीहरूबाट एलजी छ ? के 
तपाईंले अछिल्लो दनई हप्तामा अको प्रछतरक्षर् खोप लगाउननभइको छ ? यी सबै तपाईंले COVID-19 को खोपको लाथग अपोइन्टमेन्ट ललननअछि आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग छलफल 
गननषपने कन राहरू हनन ्। तपाईं गभषवती हनननहनन्छ वा स्तनपान गराउाँ दै हनननहनन्छ भने तपाईंले खोप लगाउन सतननहनन्छ तर पदहला आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग छलफल गननष राम्रो उपाय हो 
।कसले COVID-19 को खोप लगाउननहन ाँदैन भन्ने बारेमा CDC को मागषछनदेशन पढ्ननहोस ्। 

o Johnson & Johnson को खोप एक ववरलै तर गम्भीर प्रछतकूल िटना — न्यून प्लेट्लेट्स भएर रगत जम्ने (थ्रोमबोलसप्टोपेछनया लसन्रोम सदहतको थ्रोम्बोलसस वा TTS) साँग 
सम्बक्न्ित रहेको छ । 10 ददनको अस्िायी ववराम अवथिमा सबै उपलब्ि सनरक्षा र्ाटाको समीक्षा गरेपछछ, CDC र FDA ले संयनतत राज्य अमेररकामा COVID-19 ववरुद्ि 
सनरक्षाका ज्ञात तिा सम्भाववत लाभहरूले ज्ञात तिा सम्भाववत जोखखमहरूलाई पछछ पाने कन रालाई ध्यानमा राख्दै 18 र सोभन्दा माथिका माछनसहरूलाई यो खोप पनन: प्रयोग गनष 
सनझाव ददएका छन ्। 

▪ यस्तो प्रछतकूल िटना ववरलै हनने गछष , जनन खोप लगाएका 18 देखख 49 वर्ष उमेर बीिका 10 लाख मदहलाहरूमा लगभग सात जनाको दरले देखापछष । 50 वर्ष 
र सोभन्दा माथिका मदहला र सबै उमेरका पनरुर्हरूमा यो प्रछतकूल िटना िप ववरलै हनने गछष । 

▪ 50 वर्ष मनछनका मदहलाहरू ववरलै देखखने तर थ्रोमबोलसप्टोपेछनया सदहतको लसन्रोम (TTS) को बढ्दो जोखखम रहेको बारेमा सिेत हनननपछष । वैकक्ल्पक खोप 
ववकल्पहरू उपलब्ि छन;् यस्तो खालको जोखखम Pfizer वा Moderna का COVID-19 खोपहरूमा देखखएको छैन । 

▪ खोप लगाएपछछ तीन हप्तासम्म, माछनसहरूले न्यून प्लेट्लेट्स भएर रगत जम्ने सम्भाववत लक्षर्हरू हेननषपछष र घनम्नमध्ये एक िा बढी लिणहरू देखापनाु साथ 
गचककत्सकीय स्याहार खोज्नुपिु । यीमध्ये कन नै पछन लक्षर् देखखएका बबरामीहरूले उथित स्याहार सनछनक्श्ित गनषका लाथग थिककत्सकीय प्रदायकहरूसाँग आफ्नो 
खोपको इछतहासका बारेमा खनलासा गननषपछष । 

• गम्भीर तररकाले वा लगातार टाउको दनखे्न वा दृक्ष्ट िलमलो हनने । 
• सास फेनष गाह्रो हनने । 
• छाती दनखे्न । 
• खनट्टा सनक्न्नने । 
• लगातार पेट दनखे्न । 
• सनई लगाएको ठाउाँको छालामा सक्जलैसाँग नीलर्ाम बस्ने वा स-साना रगतका िब्बाहरू देखखने । 

▪ माछनसहरूले खोप लगाएपछछ सनरुका केही ददनहरूमा हल्का टाउको दनखे्न र फ्लन-जस्ता लक्षर्हरू देखखएमा थिन्ता मान्ननपदैन । ती भनेका खोपप्रछत प्रछतरक्षा 
प्रर्ालीको प्रछतकरयाद्वारा भएका हाछनरहीत साइर् इफेतटहरू हनन ्। 

• तपाईं खोप लिाउन योग्य हुनुहुन्ि कक हुनुहुन्न भनी घनधाुरण िनुुहोस ्र नश्जकै कुनै प्रदायक खोज्नुहोस ्। Ohio Department of Health (ODH) द्वारा प्रस्ताववत ओहायो खोप 
व्यवस्िापन समािान (Vaccine Management Solution, VMS) भनेको ओहायोवासीहरूका लाथग COVID-19 को खोप लगाउने योग्यता छनिाषरर् गने, प्रदायकहरू फेला पाने, खोप लगाउन 
अपोइन्टमेन्टको समय लमलाउने र अपर्ेट तिा ररमाइन्र्रहरू प्राप्त गने कायषहरूका लाथग एउटैमा सबै कन राहरू भएको (अल-इन-वन) स्रोत हो । वेबसाइट 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov मा उपलब्ि छ । प्राय: सोथिने प्रश्नहरू पढ्ननहोस ्र हाम्रो वेबसाइटमा प्रलशक्षर्का स्रोतहरू हेननषहोस ्। यसका सािै, COVID-19 का खोपहरूको लसप्मेन्ट 
प्राप्त गरेका ओहायोभररका COVID-19 खोप प्रदायक स्थानहरूको नतसा हेननषहोस ्। काउन्टी र वा क्जप कोर् प्रयोग गरी प्रदायकहरूको सूिी र उनीहरूको सम्पकष  जानकारी खोज्ननहोस ्।  

• अपोइन्टमेन्टको समय घनधाुरण िनुुहोस ् । तपाईंले िेरै स्िानहरूमा अपोइन्टमेन्टको समय ललननपने हनन्छ र अन्य स्िानहरूमा अपोइन्टमेन्टबबना लसिैं जान सककन्छ । आफ्नो 
अपोइन्टमेन्टको सामान्य छनिाषरर् गनष gettheshot.coronavirus.ohio.gov मा जाननहोस ्। ओहायो राज्यले COVID-19 को खोप िप व्यापक रूपमा उपलब्ि भइरहेको हनाँदा सबै 
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ओहायोवासीहरूले यसमा पहनाँि पाउन ्भनी सनछनक्श्ित गनषका लाथग व्यापक खोप लिाउने साइट र श्ललघनकहरूलाई प्रायोक्जत गदैछ । अन्य स्िानहरूले पदहले आउनेलाई पदहले सेवा ददने 
आिारमा खोपहरू प्रदान गनष सतछन ्। यी राइभ-थ्रू वा वाक-अप क्तलछनकहरू हनन सतछन ्। तपाईं अपोइन्टमेन्टमा जााँदा के-के ललएर जाननपछष भनी छनिाषरर् गनष आफ्नो खोप प्रदायकसाँग 
बनझ्ननहोस ्। यदद तपाईंले अपोइन्टमेन्ट आवश्यक नहनने क्तलछनकमा खोप लगाउाँ दै हनननहनन्छ भने योग्यता, ल्याउननपने कन राहरू र क्तलछनकले तपाईं जाननअछि तपाईंको तयारीको लाथग कसरी 
मद्दत गने छ भन्ने बारेमा छनदेशनहरू पढ्ननहोस ्वा प्राप्त गनष सम्पकष  गननषहोस ्। यदद तपाईंलाई दोभार्े वा ववशेर् व्यवस्िाहरू आवश्यक परेमा कृपया के-कस्तो सहायता उपलब्ि छ भनी 
हेनष खोप प्रदायकलाई सम्पकष  गननषहोस ्।  

• ककशोर-ककशोरीको लागि अपोइन्टमेन्टको समय घनधाुरण िनुुहोस ्।  12 वर्ष र सोभन्दा माथिका माछनसहरू अदहले Pfizer को खोप लगाउन योग्य छन,् जनन 12 देखख 17 वर्ष 
उमेरका माछनसहरूमा हाल प्रयोगको लाथग मान्यता ददइएको COVID-19 को एकमात्र खोप हो । हाल, 12 वर्षभन्दा मनछनका बालबाललकाहरूमा प्रयोगको लाथग COVID-19 को कन नै पछन 
खोपलाई स्वीकृछत ददइएको छैन । राज्यमा बाल थिककत्सकको कायाषलय, खोप लगाउने क्तलछनक, स्िानीय स्वास््य ववभाग, अस्पताल, सामनदाछयक स्वास््य केन्र र अरूहरू लगायत सयौं 
स्िानहरू छन ्जहााँ यनवाहरूले खोप लगाउन सतछन ्। यद्यवप, अदहलेको राज्य कानूनको आवश्यकता अननसार 12 वर्ष र सोभन्दा मनछनका बालबाललकाहरूसाँग फामेसीमा खोप लगाउनको 
लाथग अछनवायष रूपमा थिककत्सकको छनदेशन (प्रेक्स्रप्सन) हनननपछष; उनीहरूले फामेसी बाहेकका जननैसनकै ठाउाँमा गएर खोप लगाउन सतछन ्भनी ती बालबाललकाहरूका आमाबनबाहरूलाई 
सनझाव-सल्लाह ददइननपछष । 13 वर्ष र सोभन्दा माथिका यनवाहरूलाई थिककत्सकको छनदेशन आवश्यक पदैन र उनीहरूले फामेसीमा वा gettheshot.coronavirus.ohio.gov मा सूिीबद्ि 
अन्य कन नै पछन खोप प्रदायककहााँ गएर COVID-19 को खोप लगाउन सतछन ्। 

खोप लगाउाँदा 
• यदद तपाईंलाई COVID-19 लािेको ि िा COVID-19 का लिणहरू देखखएका िन ्अथिा COVID-19 को सम्पकुमा आएको जस्तो लािेमा स्वास््य सेवा प्रदायकलाई भेट्ननभन्दा 

पदहले यस बारेमा जानकारी गराउननहोस ्र छनदेशनहरू पालना गननषहोस ्। तपाईंको आइसोलेसन वा तवारेन्टाइनका ददनहरू समाप्त भएपछछ, तपाईंलाई फेरर अपोइन्टमेन्टको समय छनिाषरर् 
गनष आवश्यक पनष सतछ । 

• अपोइन्टमेन्टमा जानुअघि । खोप लगाउननपूवष खाना खाननहोस ्र पयाषप्त मात्रामा पानी वपउननहोस ्। यो ववशेर्गरी बालबाललका र ककशोर-ककशोरीहरूको लाथग महत्त्वपूर्ष हनन्छ  ककनभने 
CDC का अननसार वयस्कहरूमा भन्दा ककशोर-ककशोरीहरूमा कन नै पछन खोप लगाएपछछ बेहोश हननन भनेको िेरै सामान्य कन रा हो । सम्भव भएमा आफ्नो अपोइन्टमेन्टको अछिल्लो रात 
पयाषप्त मात्रामा आराम गननषहोस ्। माथिल्लो पाखनरामा सक्जलैसाँग सनई लगाउन लमल्ने खालको छोटो-बाहनला भएको वा बाहनला नभएको शटष लगाउननहोस ्। थिसो मौसम भएमा, िााँर्ै छनकाल्न 
सक्जलो हनने कार्र् षगन वा ज्याकेट लगाउननहोस ्। 

• अपोइन्टमेन्टमा जााँदा आफू सुरक्षित रहनुहोस ्। तपाईंलाई लभत्र वा बादहर लाइनमा वा आफ्नो कारमा प्रतीक्षा गननषपने हनन सतछ । प्रतीक्षा गरररहेको बेला अरूबाट कम्तीमा पछन 6 कफट 
टाढा रहन तयार रहननहोस ्। लभत्र हनाँदा, लाइनमा हनाँदा वा अन्त कतै हनाँदा आफ्नो नाक र मनख ढाककनेगरी फेस मास्क लगाउननहोस ्र अरूबाट 6 कफट टाढा रहननहोस ्। 

• साथमा आफ्नो पदहचान खुल्ने कािजात ललएर आउनुहोस:् खोप प्रदायकलाई तपाईंको पररिय, नाम र उमेर प्रमाखर्त गनष पररियपत्र आवश्यक पनेछ । तपाईंले नागररकता वा आवास 
अननमछत क्स्िछतको प्रमार् देखाउन आवश्यक छैन । तपाईंको पररियपत्रको म्याद समाप्त भइसकेको छ वा यो अको राज्य वा राष्रको भएको खण्र्मा पछन यसलाई स्वीकार गररनेछ । 
पररियपत्र केही स्वीकायष स्वरूपहरू तल सूिीबद्ि छन:्

o िालक अननमछतपत्र वा कन नै पछन फोटोसदहतको पररियपत्र (कागजातको 
म्याद अवथि वा उतत कागजात जारी भएको ठाउाँ ले केही फरक पाने 
छैन) । 

o सकरय/सेवाछनवतृ्त सैछनक पररियपत्र । 
o थिककत्सकको किन (खोपको रेकर्षसदहत) । 
o जनगर्नाका रेकर्षहरू । 
o िमष सन्तान ग्रहर् (Adoption) सम्बन्िी रेकर्षहरू । 
o अङ्क्गीकरर् (Naturalization) को प्रमार्पत्र । 
o जन्म दताष प्रमार्पत्र: जन्मसम्बन्िी रेकर्ष (सतकल वा प्रमाखर्त प्रछत) । 
o कन्सनलेटको पररियपत्र वा मादटषकन ला कन्सनलर ।  
o पासपोटष वा पासपोटष कार्ष ।  

o नागररकताको प्रमार्पत्र । 
o स्िायी बालसन्दा कार्ष । 
o अङ्क्गीकरर्/नागररकता प्रछतस्िापनका लाथग आवेदन । 
o र्र्माटषमेन्ट अफ स्टेटका फारामहरू । 

▪ सैन्य सेवासम्बन्िी रेकर्षहरू (DD-214) 
▪ अमेररकी नागररक ववदेशमा जन्मेको प्रमार्पत्र (FS-545) 
▪ अमेररकी नागररक ववदेशमा जन्मेको ररपोटषको प्रमार्पत्र (DS-

1350) 
▪ अमेररकी नागररक ववदेशमा जन्मेको कन्सनलर ररपोटष (FS-240) 
▪ रोजगार अननमछतपत्र (I-766/EAD) 
▪ यातायात पत्र (I-797F) 

• नाबालकहरूको लागि सहमघत आिश्यक पिु: पररियपत्र देखाउननका सािै, बन्िनमनतत नभएका 18 वर्ष मनछनका बालबाललकाहरूले कन नै पछन खोप लगाउनको लाथग आमाबनबा वा कानूनी 
अलभभावकको सहमछत अछनवायष रूपमा ललएको हनननपछष । खोप लगाउने कायष थिककत्सकको कायाषलय, स्कूलमा अवक्स्ित वा स्कूलसाँग सम्बक्न्ित क्तलछनक सेदटङ वा समान प्रकारको 
सेदटङमा भएको खण्र्मा बाहेक अन्य अवस्िाहरूमा आमाबनबा वा कानूनी अलभभावक सामान्यतया खोप लगाउाँ दाको समयमा नाबालकसाँगै जाननपछष । आमाबनबा/कानूनी अलभभावकहरूले 
VMS माफष त अपोइन्टमेन्टको समय छनिाषरर् गदै हनननहनन्छ भने उहााँहरूलाई र्र्क्जटल सहमछत प्रदान गनष अननरोि गररनेछ । उहााँहरूलाई साइटमा सहमछत फाराम हस्ताक्षर गनषको लाथग 
पछन अननरोि गनष सककन्छ । 

• खोप लिाउनुपूिु आफ्नो खोप प्रदायकलाई के-के बताउने: तपाईंले िप छलफल गनष िाहननभएका कन नै पछन जोखखमका कारक वा अवस्िा छनिाषरर् गनषका लाथग तपाईंलाई एलजी र अन्य 
स्वास््य अवस्िाहरूका बारेमा केही प्रश्नहरू सोथिनेछ । यदद तपाईंलाई रततस्रावसम्बन्िी ववकार भएको छ वा तपाईंले रगत पातलो बनाउने और्थि खााँदै हनननहनन्छ, तपाईंको प्रछतरोिात्मक 
क्षमता कमजोर छ वा तपाईंले प्रछतरक्षा प्रर्ालीलाई प्रभाव पाने खालको और्थि खााँदै हनननहनन्छ, तपाईं गभषवती हनननहनन्छ वा हनने योजनामा हनननहनन्छ, स्तनपान गराउाँ दै हनननहनन्छ, अको COVID-
19 को खोप लगाउननभएको छ वा गएको 14 ददनमा कन नै पछन खोप लगाउननभएको छ भने यस्तो अवस्िामा आफ्ना पदहलेका एलजीहरूका बारेमा बताउननहोस ्। यसको अिष तपाईंले खोप 
लगाउन सतननहनन्न भन्ने होइन तर तपाईंलाई अग्रीम रूपमा स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग यस बारेमा कन राकानी गनष सनझाव ददइन्छ । 

• सुई लिाउने स्थान: COVID-19 खोप माथिल्लो पाखनराको अंशच्छद मांसपेशी (deltoid muscle) मा सनईको माध्यमद्वारा लगाइनेछ । तपाईंको कााँिबाट लगभग तीन औलंाको िौर्ाइ तल 
रहेको मांसपेशीमा खोप लगाइनेछ । माथिल्लो पाखनरामा सक्जलैसाँग सनई लगाउन लमल्ने खालको कपर्ा लगाउननहोस ्। 

• यदद तपाईंले बेचैन महसुस िदै भएमा: खोप लगाउननपूवष ववस्तारै र गदहरो श्वास ललननहोस ्र केही आराम ददने खालका कन राहरू सोच्ननहोस ्। सनईलाई नहेननषहोस ्र सनई लगाउने पाखनरालाई 
दढला छोर्र्ददननहोस ्। आमाबनबाहरूले आफ्नो बच्िालाई खोप लगाउनको लाथग तयार हनन र कम तनावपूर्ष अननभव गनषमा मद्दत गनष सामान्य िरर्हरू अपनाउन सतननहनन्छ । 
आमाबनबाहरूले आफ्ना बच्िाहरूलाई खोप लगाउने बेला गदहरो श्वास ललन सम्झाएर वा केही कन राकानी गरी उनीहरूको ध्यान अन्तै मोर्ेर बेिैन हननबाट शान्त पानष सतननहनन्छ ।  

http://coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/resources/covid-19-mass-vaccination-clinics
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/years-13-18.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/doctor-visits-medicine.html
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://www.vaccines.gov/get-vaccinated/for_adults
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
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• भुलतानी आिश्यक िैन । खोप लगाउने माछनसहरूलाई कन नै पछन प्रकारको व्यक्ततगत खिष लाग्ने छैन । यद्यवप, तपाईंको स्वास््य बीमा छ भने तपाईं खोप प्रदायकलाई उतत जानकारी 
प्रदान गनष तयार रहननपछष ।   

• तपाईंले खोप लिाएपघि प्रघतकियाहरूका लागि तपाईंको घनिरानी िररनेि ।COVID-19 को खोप लगाएका  सबै माछनसहरूलाई कन नै पछन सम्भाववत एलजीजन्य प्रछतकरयाहरूका लाथग 
न्यूनतम 15 लमनेटको लाथग साइटमा छनगरानी गररनेछ । ववगतको समयमा खोप वा सनईबाट ददइने िेरापी ललएपछछ गम्भीर एलजीजन्य प्रछतकरया देखखएका वा कन नै पछन प्रकारको तत्कालीन 
एलजीजन्य प्रछतकरया देखखएका माछनसहरूलाई खोप लगाएपछछ कम्तीमा पछन 30 लमनेटसम्म छनगरानी गररनेछ । 

• आफ्नो खोप लिाएको कार् ुर जानकारीमूलक सामग्री साथमा राखु्नहोस ्।  तपाईंले लगाउननभएको  
COVID-19 खोपको नाम, लमछत र ठाउाँको बारेमा बताउने खोप लगाएको कार्ष वा वप्रन्टआउट प्राप्त गननषपछष । यो कार्षलाई सनरक्षक्षत ठाउाँमा राख्ननहोस ्र आफ्नो दोस्रो खोप लगाउन 
आउाँदा सािमा ललएर आउननहोस ्। भववष्यमा अछतररतत बनस्टर खनराकहरू आवश्यक पने भएकाले आफ्नो कार्ष लेलमनेट नगननषहोस ्। हामी तपाईंलाई यसको ब्याकअपको लाथग आफ्नो 
फोनमा यसको फोटो खखिेर राख्न सनझाव ददन्छौं । तपाईंले लगाउननभएको छनददषष्ट COVID-19 को खोपको बारेमा िप कन राहरू बताउने जानकारीमूलक सामग्री प्राप्त गननषपछष । FDA को 
वेबसाइटमा पछन ववलभन्न भार्ाहरूमा स्रोतहरू राखखएका छन ्। यदद तपाईंले आफ्नो खोपको कार्ष हराउननभयो भने: 

o यदद तपाईंले आफ्नो पदहलो अपोइन्टमेन्टमा COVID-19 खोप कार्ष प्राप्त गननषभएको थिएन भने पदहलो र्ोज खोप लगाएको खोप प्रदायक साइटमा सम्पकष  गननषहोस ्।  
o यदद तपाईंले आफ्नो खोप कार्ष हराउननभएको छ वा यसको प्रछतललवप छैन भने आफ्नो खोपको रेकर्षमाथि लसिै पहनाँि पाउन खोप प्रदायकलाई सम्पकष  गननषहोस ्। यदद केही 

कारर्वश तपाईंले आफ्नो खोप प्रदायकलाई लसिै सम्पकष  गनष सतननभएन भने कृपया आफ्नो खोपको रेकर्ष हेनषमा सहायताको लाथग आफ्नो स्िानीय स्वास््य ववभागलाई सम्पकष  
गननषहोस ्जसलाई https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-health-districts मा फेला पानष सककन्छ । 

o यदद तपाईंले v-safe वा VaxText मा नाम दताष गराउननभएको थियो भने तपाईं ती टनलहरू प्रयोग गरी आफ्नो खोपको जानकारीमा पहनाँि पाउन सतननहनन्छ । 
o तपाईंले यी छनदेशनहरू पालना गरेर ओहायो स्वास््य ववभागसाँग आफ्ना खोप रेकर्षहरूको लाथग अननरोि गनष पछन सतननहनन्छ: 

https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/public-instructions-to-access-impactsiis-record.pdf ।  
o यदद तपाईंले आफ्नो खोपसम्बन्िी जानकारी पत्ता लगाउन हरेक प्रयास गननषभएको छ तर आफ्नो खोप लगाएको कार्षको प्रछतललवप वा प्रछतस्िापन प्राप्त गनष सतननभएको छैन भने 

आफ्नो खोप प्रदायकसाँग कन रा गननषहोस ्। 
 

  

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-health-districts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/public-instructions-to-access-impactsiis-record.pdf
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तपाईंले खोप लगाइसकेपछछ 
• मध्यम खालका साइर् इफेलटहरू सामान्य हुन्िन ्। खोप लगाएका िेरैजसो माछनसहरूले मध्यम खालका साइर् इफेतटहरू रहेको बताएका छन ्। COVID-19 का खोपहरूसाँग 

सम्बक्न्ित सबैभन्दा सामान्य साइर् इफेतटहरू अथिकांश खोपहरू लगाउाँदा देखखने साइर् इफेतटहरू झैं समान हनन्छन,् जस्तै कक सनई लगाएको स्िानमा रातोपन हनने, दनखे्न वा सनक्न्नने, 
मांसपेशी वा जोनी दनखे्न, ज्वरो आउने, जार्ो लागेर काम्ने, िकाइ लाग्ने र टाउको दनखे्न । यी साइर् इफेतटहरू फ्लन जस्तो हनन सतछन ्र छतनीहरूले तपाईंको दैछनक करयाकलापहरू गने 
क्षमतालाई पछन प्रभाव पानष सतछन ्तर छतनीहरू केही ददनमै हराएर जाननपछष । यी भनेका तपाईंको शरीरले प्रघतरिा घनमाुण िरररहेको ि भन्ने सामान्य सङ्केत हुन ्। 

o खोप लिाएपघि बेहोश हुने: CDC का अननसार वयस्कहरूमा भन्दा ककशोर-ककशोरीहरूमा कन नै पछन खोप लगाएपछछ बेहोश हननन भनेको िेरै सामान्य कन रा हो र यस्तो 
प्रायजसो खोप लगाउने बेिैनीसाँग सम्बक्न्ित हनन्छ । खोप लगाउने बेला बस्ने वा पक्ल्टने र ललएपछछ लगभग 15 लमनेटसम्म लसटमै बस्ने गरेर बेहोश हननबाट रोतनमा मद्दत 
गननषहोस ्। यदद तपाईं वा तपाईंको ककशोर-ककशोरीलाई खोप लगाएपछछ छनगरानी अवथिमा कमजोर भएको, ितकर लागेको, टाउको भारी भएको वा पलसना आएको महसनस 
भएमा साइटका कमषिारीलाई जानकारी गराउननहोस ्र केही लमनेटको लाथग पक्ल्टननहोस ्। शरीरमा पानीको मात्रा बढाउन िोरै पानी वा जनस वपउननहोस ्र स्न्याक खाननहोस ्र 
रगतमा थिनीको मात्रालाई छनयक्न्त्रत राख्ननहोस ्। 

o साइर् इफेलटहरूको उपचार िनुुहोस ्। यदद तपाईंलाई पीर्ा वा असहज भएमा आफ्नो थिककत्सकसाँग ओभर-दद-काउण्टर (पसलमा सक्जलै ककन्न पाइने) और्थि, जस्तै कक 
आइबनप्रोफेन वा एलसटालमनोफेन, खाने बारेमा कन रा गननषहोस ्। सनई लगाएको स्िानमा पीर्ा र असहजतालाई कम गनषको लाथग उतत स्िानमा सफा, थिसो, लभजेको कपर्ा 
राख्ननहोस ्। आफ्नो पाखनरालाई सानष र व्यायाम गराउन सनछनक्श्ित गननषहोस ्। ज्वरो आउाँदा हनने असहजता कम गनषको लाथग पयाषप्त मात्रामा तरल पदािष वपउननहोस ्र हलनका 
कपर्ा लगाउननहोस ्।  

o कुन-कुन अिस्थामा गचककत्सकलाई सम्पकु िने िा आकश्स्मक उपचार खोज्ने:  
• यदद तपाईंका साइर् इफेतटहरू केही ददनपछछ हराउाँ दैनन ्वा बढ्दै जान्छन ्भने आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकष  गननषहोस ्। खोपका केही साइर् 

इफेतटहरू COVID-19 का लक्षर्हरू झैं समान हनन्छन ्।  
• खोप लगाएको स्िानमा गररएको छनगरानीपश्िात ्त्यहााँबाट छनक्स्कसकेपछछ तपाईंलाई आफूमा थिलाउने वा सनक्न्नने जस्ता सामान्य ककलसमका एलजीजन्य प्रछतकरया 

देखखएको जस्तो लागेमा ती लक्षर्हरूका बारेमा आफ्नो खोप प्रदायकलाई बताउननहोस ्।  
• एनाकफलेक्तसस जस्ता िम्भीर एलजीजन्य प्रघतकियाहरू  ववरलै हनन्छन ्। एलजीजन्य प्रछतकरयालाई इवपनेकिनबाट उपिार गराउन वा अस्पतालमा भनाष गनष 

आवश्यक पदाष यसलाई गम्भीर माछनन्छ । CDC ले COVID-19 को खोप लगाएपछछ यी प्रछतकूल िटनाहरू अननभव गरेका केही माछनसहरूका बारेमा जानकारी 
पाएको छ र खोपहरूको सनरक्षालाई छनगरानी गनष जारी राखे्नछ । 

o यदद खोप लगाएको स्िानबाट बादहररएपछछ तपाईंलाई आफूमा गम्भीर ककलसमको एलजीजन्य प्रछतकरया देखखाँदैछ जस्तो लागेमा र श्वासप्रश्वासमा कदठनाइ 
भएको, ररङ्क्गटा लागेको, बेहोस भएको, मनटनको िड्कन छछटो-छछटो िलेको, खदटरा आएको वा ओठ, अननहार वा िााँटी सनक्न्नएको लगायत 
एनाकफलेक्तससका सङ्क्केतहरू देखा परेमा तत्कालै आकक्स्मक थिककत्सकीय उपिार खोज्ननहोस ्।  

o यदद सातदेखख 14 ददनपछछ, छनस्केपछछ सास फेनष गाह्रो हनने, छाती दनखे्न, खनट्टा सनक्न्नने, लगातार पेट दनखे्न, स्नायनसम्बन्िी लक्षर्हरू (गम्भीर तररकाले वा 
लगातार टाउको दनखे्न वा दृक्ष्ट िलमलो हनने) वा खोप लगाएको स्िान वररपरर वपदटककया (रातो दागहरू देखखने) भएमा तनरुन्तै थिककत्सकीय स्याहार 
खोज्ननहोस ्। 

 
o साइर् इफेलटहरू/प्रघतकियाहरूका बारेमा ररपोटु िनुुहोस:् CDC र U.S. Food and Drug Administration (FDA) ले खोप लगाएका व्यक्तत वा प्रदायकहरूलाई 

सम्भाववत प्रछतकरयाहरू (वा प्रछतकूल िटनाहरू) का बारेमा खोपको प्रछतकूल िटना ररपोदटषङ प्रर्ाली (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) मा ररपोटष 
गनष प्रोत्सादहत गदषछ । CDC ले खोप लगाउने माछनसहरूका लाथग v-safe भछनने नयााँ स्माटषफोनमा आिाररत टनल पछन कायाषन्वयनमा ल्याएको छ । नाम दताष गराउने 
माछनसहरूले टेतस्ट म्यासेज र वेब सवेक्षर्हरूको प्रयोग गरी आफ्ना आवश्यकताहरू अननसारका स्वास््य िेक-इनहरू प्राप्त गनेछन ्। यो टनल प्रयोग गरी खोप लगाउने 
माछनसहरूले COVID-19 को खोप लगाएपछछ अननभव गने कन नै पछन साइर् इफेतटहरूका बारेमा CDC लाई बताउन लमल्छ । V-safe ले दोस्रो र्ोजको खोप ररमाइन्र्रहरू 
पछन प्रदान गदषछ । 

• आफ्नो दोस्रो र्ोजको अपोइन्टमेन्टको समय घनधाुरण िनुुहोस ्। Pfizer र Moderna को खोपमा दनईवटा र्ोज आवश्यक पछष । Johnson & Johnson को खोपमा एउटा र्ोज 
आवश्यक हनन्छ । उत्पादकका खोपहरू बदल्न नसककने भएकोले दनई र्ोज भएको खोप लगाउने ओहायोवासीहरूले दनव ैखोप एउटै उत्पादकको लगाउननपने हनन्छ। यदद तपाईंको पदहलो 
र्ोज लगाउने अपोइन्टमेन्टमा दोस्रो अपोइन्टमेन्टका लाथग समय छनिाषरर् गररएको थिएन भने अपोइन्टमेन्टको समय छनिाषरर् गनष कछत समय बााँकी छ भनी आफ्नो तयालेन्र्रमा दटपोट गरेर 
राख्ननहोस ्। 

o यदद तपाईंले Pfizer को खोप लगाउननभएको छ भने दोस्रो र्ोज पदहलो र्ोज लगाएको 21 ददनपछछ लगाउननपने हनन्छ ।  
o यदद तपाईंले Moderna को खोप लगाउननभएको छ भने दोस्रो र्ोज पदहलो र्ोज लगाएको 28 ददनपछछ लगाउननपने हनन्छ । 
o िार ददनको गे्रस अवथिलभत्र दोस्रो र्ोज लगाउाँदा पछन त्यसलाई मान्य माछनन्छ । गे्रस अवथिभन्दा अगार्र् नै गल्तीपूवषक लगाइएका र्ोजहरूलाई दोहोर्याउननहन ाँदैन । 
o यद्यवप, यदद लसफाररस गररएको अन्तराललाई पालना गनष सम्भव नभएको खण्र्मा COVID-19 खोपको पदहलो र्ोज लगाएपछछ छ हप्ता (42 ददन) सम्म दोस्रो र्ोज लगाउन 

समय छनिाषरर् गनष सककन्छ । यदद दोस्रो र्ोज यी अन्तरालहरूपछछ लगाइएको भएमा खोप लगाउने लसररजलाई पननः सनरु गनष आवश्यक छैन । 
 
• प्रघतरिा तत्कालै आउाँ दैन । तपाईंको शरीरलाई कन नै पछन खोप लगाएपछछ सनरक्षा छनमाषर् गनष समय लाग्छ । COVID-19 खोपको अक्न्तम र्ोज लगाएको दनई हप्तापछछ व्यक्ततले पूर्षरूपमा 

खोप लगाएको माछनन्छ ।  

पूणुरूपमा खोप लिाएका व्यश्लतहरूले केही दैघनक कियाकलापहरू पुनः आरम्भ िनु कदहले सुरक्षित हुन्ि:  पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरूले अक्न्तम र्ोज लगाएको दनई हप्तापछछ 
केही अवस्िाहरूमा सनरक्षक्षत तररकाले केही साविानीहरू अपनाउन सतछन ्। CDC ले आफ्नो पररवार बाहेकका अन्य माछनसहरूसाँग सनरक्षक्षत भेटिाट गने, COVID-19 सङ्क्रलमत व्यक्ततको 
छनकट सम्पकष मा आएपछछ के गने र ववलशष्ट इन्र्ोर वा आउटर्ोर करयाकलापहरूमा सहभागी हनने खोप लगाइएका वा नलगाएका माछनसहरूको लाथग सनरक्षासम्बन्िी लसफाररसहरू प्रदान गदषछ । 

o पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरू आफू जस्तै पूर्ष रूपमा खोप लगाएका माछनसहरूसाँग मास्क नलगाइकन वा 6 कफट टाढा नरदहकन िरलभत्र भेला हनन सतछन ्। 
o अको पररवारका कन नै पछन उमेरका खोप नलगाएका माछनसहरूलाई COVID-19 बाट गम्भीर बबमारी हनने बढ्दो जोखखम नभएसम्म पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरू मास्क 

लगाउने वा 6 कफट टाढा रहने नगररकन उनीहरूसाँग िरलभत्र भेला हनन (उदाहरर्को लाथग, सबै साँगै बस्ने आफन्तहरूलाई भेट गनष) सतछन ्। 
o पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरूले स्टेर्र्यम, कन्सटष वा ठूलो लभर् हनने कायषरमहरु जस्ता केही लभर्भार् हनने सेदटङ र स्िानहरूमा बाहेक अन्य स्िानहरूमा मास्क 

नलगाइन िर बादहर भेला हनन वा करयाकलापहरू गनष सतछन ्। 
o पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरू COVID-19 लागेको कन नै व्यक्ततसाँग सम्पकष मा आएपछछ COVID-19 का लक्षर्हरू नदेखखएको खण्र्मा तवारेन्टाइन नबस्न र परीक्षर् 

नगराउन सतछन ्। सामूदहक वातावरर् (जस्तै सनिार गहृ वा कारागार वा सामूदहक गहृ) मा बस्ने र COVID-19 लागेको कन नै व्यक्ततको नक्जकै परेको भएमा पूर्षरूपमा खोप 
लगाएका माछनसहरू लक्षर्हरू नदेखखएको खण्र्मा पछन अन्य माछनसहरूबाट 14 ददनसम्म टाढा रहननपछष र परीक्षर् गराउननपछष । 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-serious-adverse-event
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html


थप जानकारीका लागि यहााँ जानुहोस:् coronavirus.ohio.gov 

 

o संयनतत राज्य अमेररकामा यात्रा गने पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरूले यात्रा गननषअछि वा पछछ पररक्षर् गराउननपदैन वा स्व-तवारेन्टाइनमा बस्ननपदैन । 
 

• रोकथामका उपायहरूलाई कदहले जारी राखु्नपिु: CDC ले पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरूलाई सावषजछनक स्िलमा हनाँदा, अन्य िेरै पररवारहरूका खोप नलगाएका माछनसहरूलाई 
भेट्दा र COVID-19 बाट गम्भीर रूपमा बबमारी हनने उच्ि जोखखम भएका खोप नलगाएका माछनसहरूको नक्जक रहाँदा COVID-19 का यी साविानीहरूलाई पालना गरररहन सनझाव ददन्छ 
। 

o लभत्री सावषजछनक सेदटङहरूमा हनाँदा, एकभन्दा बढी पररवारहरूका खोप नलगाएका माछनसहरूका सािसािै बालबाललकासाँग िरलभत्र भेला हनाँदा वा COVID-19 बाट गम्भीर 
बबमारी हनने वा मतृ्यन हनने उच्ि जोखखम भएको वा बढी जोखखम हनने व्यक्ततसाँग बस्ने खोप नलगाएको व्यक्ततसाँग िरलभत्र भेटिाट गदाष मनख र नाक ढाककनेगरी राम्रोसाँग कफट हनने 
मास्क लगाउननहोस ्। 

o िरलभत्र ठूलो जमिट नगननषहोस ्। 
o यदद तपाईं यात्रा गदै हनननहनन्छ भने तपाईंले आफू र अरूलाई सनरक्षक्षत राख्न अझै पछन आवश्यक कदमहरू िाल्ननपछष । तपाईंलाई अझैपछन संयनतत राज्य अमेररकामा, लभत्र वा 

बादहर यात्रा गने प्लेन, बस, रेल र अन्य प्रकारका सावषजछनक यातायातका सािनहरूमा र ववमानस्िल जस्ता स्टेशन जस्ता अमेररकी यातायात हबहरूमा हनाँदा मास्क लगाउन 
आवश्यक पनेछ । 

o अन्तराषक्ष्रय यात्रा गने पूर्षरूपमा खोप लगाएका माछनसहरूले गन्तव्य राष्रका आवश्यकताहरूलाई पालना गनष आवश्यक हननेछ । ती माछनसहरूले संयनतत राज्य अमेररकाबाट 
छनक्स्कननअछि गन्तव्य राष्रले आवश्यक नठान्दासम्म परीक्षर् गराउन आवश्यक पने छैन ।  

• यी माछनसहरूले अझै पछन संयनतत राज्य अमेररकाको लाथग अन्तराक्ष्रय उर्ानमा बोर्र् षङ गननषअछि COVID-19 को नेगेदटभ परीक्षर् नछतजा वा सन्िो भएको 
कागजात देखाउन आवश्यक पनेछ । 

• यी व्यक्ततहरूले अझै पछन अन्तराषक्ष्रय यात्राबाट आएको 3 देखख 5 ददनपछछ परीक्षर् गराउननपछष । 
• यी व्यक्ततहरू संयनतत राज्य अमेररकामा फकेपछछ स्व-तवारेन्टाइन बस्न आवश्यक हनने छैन । 

o COVID-19 का लक्षर्हरू अननभव भएमा परीक्षर् गराउननहोस ्। 
o कन नै स्वास््य समस्या भएका वा प्रछतरक्षा प्रर्ालीलाई कमजोर बनाउने खालका और्थिहरू खाइरहेका माछनसहरूले आफ्ना करयाकलापहरूका बारेमा छलफल गनष आफ्नो 

स्वास््य सेवा प्रदायकसाँग कन रा गननषपछष । उनीहरूले COVID-19 को रोकिाम गनष सबै साविानीहरू अपनाइरहन आवश्यक पनष सतछ । 
o तपाईंको रोजगारदाताद्वारा जारी गररएको ददशाछनदेशलाई पालना गननषहोस ्। 
o CDC र स्वास््य ववभागका यात्रासम्बन्िी आवश्यकता र सनझावहरूलाई पालना गननषहोस ्।  

 
सािै, खोप र जारी रोकिामका उपायहरूले COVID-19 ववरूद्ि उत्कृष्ट सनरक्षा प्रदान गछषन ्। 

मे 12, 2021 मा अद्यावथिक गररएको । 
 
िप जानकारीका लाथग coronavirus.ohio.gov मा जाननहोस ्। तपाईंका COVID-19 सम्बन्िी प्रश्नहरूको जवाफका लाथग, 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोन 
गननषहोस ्। 

 
तपाईंको मानलसक स्िास््य तपाईंको शारीररक स्िास््य जविकै महत्त्िपूणु ि । यदद तपाईं िा तपाईंको वप्रयजनले कोरोना भाइरस महामारीसाँि सम्बश्न्धत बेचैनी अनुभि िरररहेको 
भएमा मद्दत ददनको 24 िण्टा, हप्ताको सात ददन उपलब्ध हुन्ि । COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा फोन िनुुहोस ्। 

 

http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/

