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भ्रभ फनाभ तथ्म

COVID-19 को खोऩ
भ्रभ: COVID-19 का खोऩहरू सुयक्षऺत हुॉदैनन ्।

तथ्म: COVID-19 का खोऩहरू सुयक्षऺत य प्रबावकायी हुन्छन ्।

सॊमक्त
ु याज्म अभेरयकाको सुयक्षऺत खोऩ ववकास तथा अनुभोदन प्रक्रिमा को ऩक्रहरो प्राथगभकता बनेको सुयऺा नै हो। COVID-19 का

खोऩहरूको ववकास प्रक्रिमाभा ओहामोवासीहरूराई दशकौंदे क्षख सपरताऩूवक
व सुयक्षऺत याख्दै आएका फ्रु वा दादयु ा जस्ता अन्म

योगहरूका रागग ववकास गरयने खोऩहरूका तुरनाभा धेयैवटा चयणहरू सभावेश गरयएका छन ्। अभेरयकी खाद्य तथा औषगध प्रशासन

(U.S.Food and Drug Administration, FDA) का साथसाथै स्वतन्र गचक्रकत्सा ववऻहरूरे COVID-19 का खोऩहरूसॉग सम्फक्षन्धत हये क

वववयणराई ववस्तृत तथा गहन ढङ्गरे भूल्माङ्कन गरयएको छ बन्ने कुया सुगनक्षित गये का छन ्। प्रभाणफाट ऩगन COVID-19 का

खोऩहरू सुयक्षऺत हुनक
ु ा साथै COVID-19 फाट फचाउन सऺभ छन ् बन्ने कुया ऩुवि हुन्छ। आऩत ्कारीन अवस्थाभा प्रमोग गने
अनुभगतका रागग FDA भा आवेदन क्रदने ऩक्रहरा दईु वटा खोऩहरू छुट्टाछुट्टै दईु वटा अध्ममनभा कुर 70,000 भागनस सहबागी यहे को

चयण 3 को क्षलरगनकर ऩयीऺणहरूभा Pfizer-BioNTech खोऩ 95% प्रबावकायी य Moderna खोऩ 94% प्रबावकायी दे क्षखएको गथमो।
COVID-19 का खोऩहरू हारासारै ववकगसत गरयए बएताऩगन Pfizer-BioNTech य Moderna रे मी खोऩहरू तमाय ऩानव प्रमोग गये को
mRNA खोऩहरूभा प्रमोग हुने प्रववगधफाये बने दशकौंदे क्षख अध्ममन गरयॉ दै आएको छ।

गभथ्मा: COVID-19 का खोऩहरू हताय-हतायभा अत्मन्तै द्रत
ु गगतभा तमाय गरयएका हुन ्।

तथ्म: COVID-19 को खोऩको ववकास तथा क्षलरगनकर ऩयीऺण ववस्तृत रूऩभा गरयएको छ य मी प्रक्रिमाहरूराई
सयर रूऩभा अगाक्रड फढाउन गरयएको यणनीगतक वैऻागनक प्रमासका कायण मी खोऩहरू अझ प्रबावकायी रूऩभा
तमाय ऩानव सक्रकएको हो।
खोऩ ववकास गने प्रक्रिमाभा कुनै ऩगन छोटो फाटो अऩनाइएको छै न। खोऩको ववकाससॉगसॉगै ऩयीऺणका चयणहरू सञ्चारन गनव
गरयएका यणनीगतक प्रमासहरूका साथसाथै कामवतागरका छोट्माउन तथा ववगबन्न कागजात तमाय गयी सभीऺाका रागग भक्रहनौंसम्भ
कुनुऩ
व ने सभम घटाउन वा कुनुव नै नऩने गयी भद्दत गनव सयोकायवाराहरूरे दे खाएको प्रगतफद्धताका कायण खोऩ ववकास गने प्रक्रिमा अझ

द्रत
ु गगतभा अगघ फढे को छ। मसका साथसाथै, खोऩ ववकास गने प्रक्रिमाका दौयान AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson

& Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer य Sanofi का प्रभुख कामवकायी अगधकृ त (CEO) हरूरे सॊमक्त
ु रूऩभा COVID-19 को खोऩ
ववकासका रागग चाक्रहने सम्बाववत गनमाभक कागजातहरू ऩेस गदै गदाव तथा अनुभगत गरॉदै गदाव वैऻागनक प्रक्रिमाको गनष्ठा कामभ
याख्ने प्रगतफद्धता जनाएय ववश्वसाभु ऐगतहागसक प्रगतऻा गये का छन ्। FDA सॉग आऩत ्कारीन प्रमोगका रागग अनुभगत भाग्नका रागग

आवेदन क्रदने सुरुका दईु वटा खोऩहरू (Pfizer-BioNTech य Moderna) रे प्रमोग गये को भेसेन्जय RNA (mRNA) नमाॉ बएताऩगन त्मसका
फाये भा थाहै नबएको होइन। अनुसन्धानकतावहरूरे दशकौंदे क्षख mRNA को अध्ममन गदै आइयहे का छन ् य इन्फ्रुएन्जा, क्षजका, ये वफज य

साइटोभेगारोबाइयस (CMV) को खोऩको प्रायक्षम्बक चयणका क्षलरगनकर ऩयीऺणहरू mRNA खोऩहरू प्रमोग गये य गरयएका गथए। RNA
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सम्फन्धी जीवववऻान य यसामन ववऻानका साथसाथै ववतयण प्रणारीहरूभा हारसम्भ बएका प्राववगधक ववकासहरूरे गदाव mRNA
प्रमोग गये य ववकास गरयने COVID-19 का खोऩहरूराई सुयक्षऺत य प्रबावकायी खोऩ फनाउनभा भद्दत ऩुगेको छ।

गभथ्मा: COVID-19 को खोऩ प्रत्मेक ओहामोवासीरे अगनवामव रूऩभा रगाउनु ऩनेछ।

तथ्म: ओहामो याज्मरे COVID-19 को खोऩ रगाउनै ऩने फाध्मकायी गनमभ रागू गने छै न।
ओहामो याज्मरे प्रत्मेक व्मवक्तरे COVID-19 को खोऩ रगाउनै ऩने बनेय अगनवामव गयाउने छै न। मो खोऩको आऩूगतव फढे सग
ॉ ै खोऩ
रगाउन योज्ने सफै ओहामोवासीहरूका रागग खोऩ उऩरब्ध हुनेछ।

गभथ्मा: तऩाईंरे COVID-19 को खोऩ रगाउनुबमो बने तऩाईंराई COVID-19 हुन्छ।

तथ्म: COVID-19 को खोऩ रगाउॉ दा तऩाईंराई COVID-19 योग राग्ने छै न।
सॊमक्त
ु याज्म अभेरयकाभा हार ववकास बइयहे को COVID-19 को कुनै ऩगन खोऩरे COVID-19 योग रगाउन सलने जीववत बाइयस प्रमोग

गरययहे का छै नन ्। Pfizer-BioNTech य Moderna का खोऩहरू भेसेन्जय याइफोन्मुक्षलरइक एगसड वा mRNA खोऩहरू हुन ्। (थऩ

स्ऩिीकयणका रागग तर हे नह
ुव ोस ्।) COVID-19 का खोऩहरूको उद्दे श्म बनेको हाम्रो प्रगतयऺा प्रणारीराई COVID-19 को बाइयसराई

कसयी गचन्ने य त्मससॉग कसयी रड्ने बन्ने कुया गसकाउनु हो। कक्रहरेकाहीीँ मो प्रक्रिमारे गदाव थकान भहसुस हुने, टाउको दख्न
ु े, खोऩ
रगाएको ठाउॉ भा दख्न
ु े वा यातो हुने य भाॊशऩेशी वा जोनॉहरू दख्न
ु े जस्ता दष्प्ु प्रबावहरू (साइड इपेलट) दे क्षखन सलछन ्। मी रऺणहरू
साभान्म हुन ् य गमनीहरूरे हाम्रो शयीयरे बाइयववरुद्ध प्रगतयऺा ऺभता ववकास गरययहे को छ बन्ने जनाउॉ छन ्। साभान्मतमा खोऩ

रगाएको केही हप्ताऩगछ शयीयरे बाइयस ववरुद्धको प्रगतयऺा ऺभताको ववकास गछव य केही खोऩहरूराई दईु ऩटक रगाउनुऩने हुन्छ।

मसको अथव कुनै व्मवक्त खोऩ रगाउनुबन्दा क्रठक अगघ य ऩगछ COVID-19 को बाइयसफाट सङ्िगभत हुन य वफयाभी ऩनव सलछन ्/सक्षलछन ्
क्रकनबने खोऩरे बाइयसववरुद्ध सुयऺा प्रदान गनव केही सभम गरने गदव छ। COVID-19 का खोऩहरूरे काभ गने तरयकाफाये थऩ जान्नुहोस ्।

गभथ्मा: mRNA प्रमोग गने खोऩहरूरे भेयो DNA वा आनुवगॊ शक यचनाराई ऩरयवतवन गछव न ्।

तथ्म: mRNA खोऩ रगाउॉ दा त्मसरे तऩाईंको DNA भा कुनै क्रकगसभको ऩरयवतवन गदै न।
भेसेन्जय याइफोन्मुक्षलरइक एगसड वा mRNA रे व्मवक्तको आनुवगॊ शक यचना (DNA) राई ऩरयवतवन गनव सलदै न। COVID-19 को खोऩभा
यहे को mRNA तऩाईंको DNA यहने ठाउॉ अथावत ् कोषको न्मुक्षलरमसभा कक्रहल्मै ऩगन प्रवेश नगने बएकारे मसरे तऩाईंको DNA राई कुनै

ऩगन क्रकगसभरे असय गने वा अन्तक्रिवमा गने गदै न। सफैबन्दा सयर बाषाभा बन्नुऩदाव COVID-19 का खोऩहरूभा बएको mRNA राई
गनदे शनहरूको एउटा सभूह बन्न सक्रकन्छ। मसरे हाम्रो शयीयराई हागनयक्रहत "स्ऩाइक प्रोक्रटन" कसयी फनाउने बन्ने कुयाको गनदे शन
क्रदन्छ। मो गनदे शनरे हाम्रो प्रगतयऺा प्रणारीराई मो प्रोक्रटन हाम्रो शयीयको होइन बनी गचन्न य सोहीअनुरूऩ प्रगतयऺाको ववकास गयी

एक्षन्टफडी तमाय गनव भद्दत गछव । वास्तवभा mRNA प्रमोग गने COVID-19 का खोऩहरूरे शयीयका प्राकृ गतक सुयऺा तन्रहरूसॉग गभरेय
सुयक्षऺत रूऩभा बाइयस ववरुद्धको प्रगतयऺा ववकास गयी कोषहरूराई एक्षन्टफडी कसयी फनाउने बन्ने कुयाको ब्रुवप्रन्ट (ववस्तृत खाका)
प्रदान गछव । COVID-19 का mRNA खोऩहरूरे काभ गने तरयकाफाये थऩ जान्नुहोस ्।

गभथ्मा: मक्रद भ COVID-19 रागेय गनको बइसकेको छु बने भैरे COVID-19 को खोऩ रगाउनुऩदै न।

तथ्म: COVID-19 रागेय गनको बइसकेका भागनसहरू ऩगन खोऩफाट राबाक्षन्वत हुन सलछन ्।

COVID-19 रागेय गनको बइसकेऩगछ कुनै व्मवक्त कक्रहरेसम्भ मो बाइयसफाट सुयक्षऺत यहन्छ बन्ने कुया ववऻहरूरे हारसम्भ ऩत्ता
रगाउन सकेका छै नन ्। COVID-19 फाट स्वास्थ्मभा गम्बीय सभस्माहरू हुन सलने जोक्षखभ बएकारे य एकऩटक रागगसकेऩगछ पेरय

COVID-19 फाट सङ्िगभत बइने सम्बावना यहे कारे COVID-19 रागेय गनको बइसकेका भागनसहरूराई ऩगन COVID-19 को खोऩ
रगाउन सुझाव क्रदन सक्रकन्छ। योगफाट सङ्िगभत बइसकेऩगछ प्राप्त हुने प्रगतयऺा ऺभता (जसराई प्राकृ गतक प्रगतयऺा ऺभता बगनन्छ)

व्मवक्तवऩच्छे पयक-पयक हुन्छ। COVID-19 का सन्दबवभा ववऻहरू प्राकृ गतक प्रगतयऺा ऺभता य खोऩरे प्रदान गने प्रगतयऺा ऺभता
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दव
ै ा फाये भा थऩ जान्ने प्रमास गरययहे का छन ् य योग गनमन्रण तथा योकथाभ केन्द्र (Centers for Disease Control and Prevention,
ु क
CDC) रे नमाॉ प्रभाण उऩरब्ध बएऩगछ मस फाये भा आभ जनताराई जानकायी गयाउनेछ।

गभथ्मा: COVID-19 खासै गम्बीय सभस्मा होइन, त्मसैरे भैरे खोऩ रगाइयाख्नु ऩदै न।

तथ्म: COVID-19 का रऺणहरूको गम्बीयता ववगबन्न भान्छे हरूभा एकदभै पयक-पयक ऩाइएको छ य खोऩ
रगाउॉ दा COVID-19 को सङ्िभणफाट फच्न सक्रकन्छ।
COVID-19 बएका कमौं भागनसहरूभा साभान्म सभस्मा दे क्षखएताऩगन केही भागनसहरूभा गम्बीय सभस्मा दे क्षखने वा केहीको

भृत्मुसभेत हुने गये को छ। तऩाईं गम्बीय सभस्माहरू हुने उच्च जोक्षखभभा नबएताऩगन COVID-19 रागेऩगछ तऩाईंभा कस्तो असय
दे क्षखनेछ बन्ने कुया थाहा ऩाउने कुनै तरयका छै न। साथै, मक्रद तऩाईंराई COVID-19 को सङ्िभण बमो बने तऩाईंरे आपू वयऩय यहे का

आफ्ना साथीबाइ, आपन्त य अन्म भागनसहरूभा मो योग साने सम्बावना ऩगन उवत्तकै यहन्छ। तऩाईंरे COVID-19 को खोऩ रगाउनुबमो
बने मसरे तऩाईंको शयीय योगी नबइकन एक्षन्टफडी तमाय गनव सऺभ फनाएय तऩाईंको सुयऺा गछव । COVID-19 का खोऩहरूरे काभ गने
तरयकाफाये थऩ जान्नुहोस ्।

गभथ्मा: मक्रद तऩाईंरे COVID-19 को खोऩ रगाउनुबमो बने तऩाईंरे बाइयर ऩयीऺण गयाउॉ दा तऩाईंभा COVID-19 ऩोजेक्रटब दे क्षखनेछ।

तथ्म: मक्रद तऩाईंरे COVID-19 को खोऩ रगाउनुबमो बने तऩाईंरे बाइयर ऩयीऺण गयाउॉ दा तऩाईंभा COVID-19
ऩोजेक्रटब दे क्षखने छै न।
तऩाईंरे हार सॊमक्त
ु याज्म अभेरयकाभा क्षलरगनकर ऩयीऺणको चयणहरूभा यहे का खोऩहरू रगाउॉ दा तऩाईंरे हार आपूभा सङ्िभण बएनबएको ऩत्ता रगाउने बाइयर ऩयीऺण गयाउॉ दा तऩाईंभा COVID-19 ऩोजेक्रटब दे क्षखने छै न। तऩाईंरे खोऩ रगाइसकेऩगछ तऩाईंको

शयीयरे प्रगतयऺा ऺभताको ववकास गये को खण्डभा केही एक्षन्टफडी ऩयीऺणहरू गयाउॉ दा तऩाईंको नगतजा ऩोजेक्रटब आउने सम्बावना बने

यहन्छ। एक्षन्टफडी ऩयीऺण गयाउॉ दा तऩाईंभा ऩक्रहरे सङ्िभण गथमो य तऩाईंभा बाइयसववरुद्ध केही हदसम्भ प्रगतयऺाको ववकास बएको

हुन सलछ बन्ने कुया दे खाउॉ छ। ववऻहरू हार COVID-19 को खोऩरे एक्षन्टफडीको ऩयीऺणका नगतजाहरूभा कस्तो असय गछव बन्ने कुया
ऩत्ता रगाउने प्रमास गरययहे का छन ्।

गभथ्मा: फ्रुको खोऩ जस्ता अन्म खोऩहरूरे ऩगन COVID-19 को सङ्िभणफाट जोगाउॉ छन ्।

तथ्म: COVID-19 फाट जोगाउनकै रागग बनेय तमाय गरयएका खोऩहरूरे भार तऩाईंराई COVID-19 फाट
जोगाउनेछन ्।

फ्रु, दादयु ा रगामतका अन्म योगका खोऩहरूरे तऩाईंराई COVID-19 फाट जोगाउॉ दै नन ्। COVID-19 फाट जोगाउनकै रागग बनेय तमाय
गरयएका य FDA रे स्वीकृ गत प्रदान गये का खोऩहरूरे भार तऩाईंराई मो योगफाट जोगाउन सलछन ्। फ्रुको खोऩरे तऩाईंराई COVID-19
राग्नफाट नजोगाए ऩगन तऩाईंराई COVID-19 सॉगै इन्फ्रुएन्जा (फ्रु) राग्न क्रदॉ दैन।

गभथ्मा: सफैजनाका रागग खोऩको भारा ऩमावप्त हुने छै न।

तथ्म: खोऩको उत्ऩादन फढ्दै गइयहे को हुनारे खोऩ रगाउन योज्ने हये क ओहामोवासीरे COVID-19 फाट फच्न खोऩ
रगाउन ऩाउनेछन ्।

FDA रे सॊमक्त
ु याज्म अभेरयकाभा ऩक्रहरोऩटक COVID-19 को ववगशि खोऩ प्रमोग गनव अनुभगत क्रदएऩगछ प्रायम्बभा मो खोऩ सीगभत
भाराभा भार उऩरब्ध हुनेछ। ओहामो याज्म खोऩ ओहामोभा आइऩुग्ने वफवत्तकै खोऩ रगाउन योज्ने सफै भागनसहरूका रागग सकेसम्भ

गछटो य व्माऩक रूऩभा खोऩ उऩरब्ध गयाउन प्रगतफद्ध छ। सभमसॉगै खोऩको उत्ऩादन फढ्दै जाॉदा तथा ठु रो भाराभा उऩरब्ध हुॉदै जाॉदा
खोऩ रगाउन योज्ने सफै ओहामोवासीहरूरे खोऩ रगाउन ऩाउनेछन ्।
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गभथ्मा: COVID-19 को खोऩभापवत भागनसहरूभा ट्र्माक्रकङ भाइिोगचप्स प्रत्मायोऩण गरयनेछ।

तथ्म: खोऩको सुईभा कुनै ऩगन ट्र्माक्रकङ भाइिोगचप्स हुॉदैन।

COVID-19 को खोऩ क्रदने सुईसक्रहत कुनै ऩगन खोऩको सुई वा नसर स्प्रेभा कुनै ऩगन प्रकायरे भाइिोगचप्स, नानोगचप्स, RFID ट्र्माकय वा

तऩाईंको शयीयराई ट्र्माक वा गनमन्रण गने क्रडबाइसहरू सभावेश गरयएको हुॉदैन। दे शभा खोऩ आइऩुगेऩगछ तथा खोऩ रगाउन

थागरएऩगछ अगधकाॊश गसऩभेन्ट वा डे रबयी ट्र्माक गये झैं खोऩका डोजहरूको गसऩभेन्टको अनुगभन गरयनेछ। मद्यवऩ, मी खोऩहरूभा
ओहामोवासीहरूभा प्रत्मायोऩण गरयने ट्र्माक्रकङ क्रडबाइसहरू सभावेश गरयनेछ बन्ने कुया हल्रा भारै हो।

गभथ्मा: COVID-19 का खोऩहरूरे फाॉझोऩन वा अन्म गम्बीय स्वास्थ्म सभस्माहरू गनम्त्माउन सलछ।

तथ्म: आऩत ्कारीन अवस्थाभा प्रमोग गनवका रागग आवेदन क्रदएका COVID-19 का खोऩहरूभा सुयऺासॉग
सम्फक्षन्धत कुनै ऩगन गम्बीय सभस्माहरू दे क्षखएका छै नन ्।

43,000 जनाबन्दा फढी भागनसभा गरयएको Pfizer-BioNTech खोऩको तेस्रो चयणको क्षलरगनकर ऩयीऺण य 30,000 जना भागनसभा
गरयएको Moderna खोऩको तेस्रो चयणको क्षलरगनकर ऩयीऺणभा सुयऺासम्फन्धी कुनै ऩगन गम्बीय सभस्माहरू दे क्षखएका गथएनन ्। मी

खोऩहरूका एकदभै साभान्म दष्प्ु प्रबावहरू (साइड इपेलट) बनेका थकान भहसुस हुने, टाउको दख्न
ु े, खोऩ रगाएको ठाउॉ भा दख्न
ु े वा यातो

हुने य भाॊशऩेशी वा जोनॉहरू दख्न
ु े आक्रद हुन ्। असहज बएताऩगन मस्ता दष्प्ु प्रबावहरूरे तऩाईंको शयीयरे COVID-19 का कायणरे उत्ऩन्न
हुने बाइयसववरुद्ध याम्रोसॉग प्रगतयऺा ऺभता ववकास गरययहे को छ बन्ने जनाउॉ छन ्।

गभथ्मा: खोऩ रगाउॉ दा अक्रटज्भ हुन्छ।

तथ्म: खोऩ रगाउॉ दा अक्रटज्भ हुॉदैन।

सभम-सभमभा ववश्वयबय मससम्फन्धी अध्ममनहरू रगाताय बइयहे का छन ् य ती अध्ममनहरूफाट अक्रटज्भ य खोऩहरूका फीचभा कुनै
ऩगन सम्फन्ध यहे को ऩाइएको छै न।

भैरे COVID-19 को खोऩसम्फन्धी जानकायीका कुन-कुन स्रोतहरू सही छन ् बन्ने कुया कसयी थाहा ऩाउन सलछु?

खोऩसम्फन्धी जानकायीका कुन-कुन स्रोतहरूभा ववश्वास गनव सक्रकन्छ बन्ने कुया थाहा ऩाउन गाह्रो छ। दब
ु ावग्मवश, इन्टयनेटभा

COVID-19 का खोऩहरूसम्फन्धी खतयनाक गरत जानकायी याक्षखन सलछन ्। सफैबन्दा उत्तभ ववकल्ऩ बनेको तऩाईंरे ववश्वसनीम
जानकायीभापवत खोऩका फाये भा आपैंराई जानकाय याख्नु हो। CDC रे खोऩसम्फन्धी ववश्वसनीम जानकायी पेरा ऩाने तरयकाफाये
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm भा प्रकागशत गये को रेख ऩढे य थऩ जानकायी प्राप्त गनुह
व ोस ्।
स्रोत: योग गनमन्रण तथा योकथाभ केन्द्र (CDC), भेरयल्मान्ड भेक्रडकर गसस्टभ मुगनबगसवटी।
2020 क्रडसेम्फय 9 भा तमाय ऩारयएको

थऩ जानकायीका रागग coronavirus.ohio.gov भा जानुहोस ्।
COVID-19 सॉग सम्फक्षन्धत प्रश्नहरूको जवाप प्राप्त गनव 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) भा पोन गनुह
व ोस ्।
तऩाईंको भानगसक स्वास्थ्म तऩाईंको शायीरयक स्वास्थ्म जवत्तकै भहत्त्वऩूणव छ। तऩाईं य तऩाईंका कोही वप्रमजन कोयोना
बाइयसको भहाभायीका कायण कुनै गचन्ताभा हुनुहुन्छ बने हाभी तऩाईंहरूराई हप्ताभा सातै क्रदन, 24 सै घण्टा भद्दत गनव
तमाय छौं। COVID-19 CareLine को पोन नम्फय 1-800-720-9616 भा पोन गनुह
व ोस ्।
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