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  COVID-19           
COVID-19 खोपहरू 

Pfizer को खोप लिाउन योग्य भएका आमाबुबा, अभभभावक  
र 12 देखख 17 वर्ष उमेरका युवाहरूको लागि प्राय: सोगिन ेप्रश्नहरू 

 
प्रश्न: के बालबाभलका वा ककशोर-ककशोरीहरूका लागि खोपहरू उपलब्ि छन ्?  
उत्तर: छन ्। संयुक्त राज्य अमेररकामा, U.S. Food and Drug Administration (FDA) ले 12 वर्ष र सोभन्दा माथिका माननसहरूमा प्रयोगको लाथग एउटा 
COVID-19 खोपलाई मञ्जुरी प्रदान गरेको छ – Pfizer को खोप । Pfizer को खोपलाई 43,000 भन्दा बढी स्वैच्छछक सहभागीहरूको सहभाथगतामा इनतहासकै 
सबैभन्दा ठूलो च्क्लननकल परीक्षण गररएको थियो । अन्य उपलब्ध खोपहरू, Moderna र Johnson & Johnson लाई हाल 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका माननसहरूका 
लाथग स्वीकृनत ददइएको छ । 
 
प्रश्न: के आमाबुबा/अभभभावकको सहमतत आवश्यक पछष ? 
उत्तर: : पछष । बन्धनमुक्त नभएका 18 वर्ष मुननका बालबाललकाहरूले कुनै पनन खोप लगाउनको लाथग आमाबुबा वा कानूनी अलभभावकको अननवायष रूपमा सहमनत 
ललएको हुनुपछष । खोप लगाउन ेकायष थिककत्सकको कायाषलय, स्कूलमा अवच्स्ित वा स्कूलसँग सम्बच्न्धत च्क्लननक सेदटङ वा समान प्रकारको सेदटङमा भएको खण्डमा 
बाहेक अन्य अवस्िामा आमाबुबा वा कानूनी अलभभावक सामान्यतया खोप लगाउँदाको समयमा नाबालकसँगै जानुपछष । 
 
प्रश्न: के COVID-19 खोपहरू सुरक्षित र प्रभावकारी छन ्?  
उत्तर: : हो, COVID-19 का खोपहरू सुरक्षक्षत र प्रभावकारी छन ्। FDA को अनुसार, 12 देखख 15 वर्ष उमेरका युवाहरूमा गररएको Pfizer को खोप च्क्लननकल 
परीक्षणमा Pfizer को खोप लगाएका 1,100 बालबाललकाहरूमा COVID-19 को शून्य केस भेदटएको थियो र प्लेसबो समूहका 1,100 बालबाललकाहरूमा 16 वटा केस 
भेदटएको थियो । परीक्षणमा खोप लगाएका युवाहरूको रगतमा एच्न्टबडीहरूको उछि स्तर रहेको पत्ता लगाइएको थियो जसले उनीहरूमा बललयो सुरक्षात्मक प्रनतरक्षा 
ववकास भएको सङ्केत हुन्छ । 
 
प्रश्न: खोपले कतत समयमा काम िछष ? 
उत्तर:: Pfizer को खोप दईु डोजको लसररज हो । खोपको पदहलो डोज लगाएको 21 ददन (तीन हप्ता) पनछ दोस्रो डोज लगाइन्छ । अथधकतम सुरक्षा प्राप्त गनष दवुै 
डोज आवश्यक हुन्छ । दोस्रो खोप लगाएको दईु हप्तापनछ व्यच्क्तमा पूणषरूपमा प्रनतरक्षा प्रणाली ववकलसत भएको माननन्छ ।  
 
प्रश्न: COVID-19 का खोपहरूका साइड इफेक्टहरू के-के छन ्? 
उत्तर: सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरूमा सुई लगाएको स्िानमा दखु्ने, रातोपन देखखने वा सुच्न्नने; ज्वरो आउन ेर/वा जाडो लागेर काम्ने; टाउको दखु्ने; िकाइ 
लाग्न;े र मांसपेशी वा जोनी दखु्ने रहेका छन ्। यी साइड इफेक्टहरू सामान्य हुन ्र तपाईंको शरीरले तपाईंलाई COVID-19 बाट सुरक्षा गने प्रनतरक्षा प्रणाली ननमाषण 
गदैछ भन्न ेसङ्केत हुन ्। साइड इफेक्टहरू सामान्यतया केही ददनसम्म मात्र रहन्छन ्र दोस्रो खोप लगाउनासाि बढ्न सक्छन ्। 
 
प्रश्न: के COVID-19 का खोपहरूले कुनै व्यक्क्तको DNA लाई पररवतषन िनेछन ्? 
उत्तर: गदैनन ्। COVID-19 का खोपहरूले व्यच्क्तको DNA लाई पररवतषन गने छैन । Pfizer को खोप मेसेन्जर RNA (mRNA) खोप हो । यसले शरीरलाई 
COVID-19 गराउन ेभाइरसमा पाइने हाननरदहत सतह वा "स्पाइक" प्रोदटन ननमाषण गनष ननदेशनहरू उपलब्ध गराउँछ; शरीरले सो प्रोदटनलाई नष्ट पानष एच्न्टबडीहरू 
ननमाषण गरेर प्रनतकिया जनाउँछ ।  
 
प्रश्न: के COVID-19 का खोपहरूले मातनसहरूमा ट्र्याककङ माइक्रोगिप प्रत्यारोपण िछषन ्?  
उत्तर: गदैनन,् खोपका सुईहरूमा ट्र्याककङ माइिोथिपहरू समावेश हँुदैनन ्। 
 
प्रश्न: के COVID-19 का खोपहरूले बााँझोपन िराउन ेवा भववष्यमा बच्िाको प्रजनन ्िमतामा प्रभाव पान ेिछषन ्?  
उत्तर: गदैनन ्। हाल COVID-19 का खोपहरूसदहत कुनै पनन खोपले प्रजनन ्समस्याहरू ननम्त्याउँछन ्भन्ने कुनै पनन प्रमाण छैन ।  
 
प्रश्न: मैले कसरी अपोइन्टमेन्ट भलन सक्छु ? युवाहरूले कहााँ िएर खोप लिाउन सक्छन ्?  
उत्तर: राज्यमा बाल थिककत्सकको कायाषलय, खोप लगाउन ेच्क्लननक, स्िानीय स्वास््य ववभाग, अस्पताल, सामुदानयक स्वास््य केन्र र अरूहरू लगायत सयौं 
स्िानहरू छन ्जहाँ युवाहरूले खोप लगाउन सक्छन ्। यद्यवप, आदहलेको राज्य कानूनको आवश्यकता अनुसार 12 वर्ष र सोभन्दा मुननका बालबाललकाहरूसँग फामेसीमा 
खोप लगाउनको लाथग अननवायष रूपमा थिककत्सकको ननदेशन (प्रेच्स्िप्सन) हुनुपछष ; 12 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबाललकाहरूले फामेसी बाहेकका जुनसुकै ठाउँमा 
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गएर खोप लगाउन सक्छन ्भनी ती बालबाललकाहरूका आमाबुबाहरूलाई सुझाव-सल्लाह ददइनुपछष । 13 वर्ष र सोभन्दा माथिका युवाहरूलाई थिककत्सकको ननदेशन 
आवश्यक पदैन र उनीहरूले फामेसीमा वा gettheshot.coronavirus.ohio.gov मा सूिीबद्ध अन्य कुनै पनन खोप प्रदायकसँग COVID-19 को खोप लगाउन सक्छन ्। 
कानूनले 7 देखख 12 वर्ष उमेरका युवाहरूलाई थिककत्सकको ननदेशनबबना फामेसीमा COVID-19 वा इन््लुएन्जाको खोप लगाउन अनुमनत ददन ेकुरालाई वविाराधीन 
राखेको छ। यस उमेर समूहलाई अन्य सबै खोपहरू लगाउनको लाथग थिककत्सकका ननदेशनहरू अझै पनन आवश्यक पदषछ भनी ओहायो प्रनतननथध सभा र ओहायो राज्य 
सभाका सदस्यहरूले बबल पास गरेका छन ्। गभनषरले बबलमा हस्ताक्षर गररसकेपनछ, यो तत्कालै प्रभावमा आउनेछ । 
 
प्रश्न: मेरो बच्िाले खोपको लागि अपोइन्टमेन्टमा जानुअति के-के िनुषपछष ?  
उत्तर: उनीहरूले खोप लगाउनुपूवष पयाषप्त मात्रामा पानी वपउनुपछष । यो ववशेर्गरी बालबाललका र ककशोर-ककशोरीहरूको लाथग महत्त्वपूणष हुन्छ ककनभन ेककशोरावस्िामा 
कुनै पनन खोप लगाएपनछ बेहोश हुनु भनेको धेरै सामान्य कुरा हो र यसले प्रायजसो उछि बेिैनी वा शरीरमा पानीको कमी गराउँछ । सम्भव भएमा आ्नो 
अपोइन्टमेन्टको अनिल्लो रात पयाषप्त मात्रामा आराम गनुषहोस ्। माथिल्लो पाखुरामा सच्जलैसँग सुई लगाउन लमल्न ेखालको छोटो-बाहुला भएको वा बाहुला नभएको शटष 
लगाउनुहोस ्। थिसो मौसम भएमा, िाँड ैननकाल्न सच्जलो हुने कार्ड षगन वा ज्याकेट लगाउनुहोस ्।  
 
प्रश्न: यदद मेरो बच्िाले बेिैन महसुस िरेमा मैले के िनुषपछष ?  
उत्तर: आ्नो बछिालाई सुई लगाउनुपूवष ववस्तारै र  गदहरो श्वास ललन र केही आराम ददने खालका कुराहरू सोछन भन्नुहोस ्। उनीहरूले सुईलाई हेनुषहँुदैन र सुई 
लगाउन ेपाखुरालाई दढला छोर्डददनुपछष । आमाबुबाहरूले आ्नो बछिालाई खोप लगाउनको लाथग तयार हुन र कम तनावपूणष अनुभव गनषमा मद्दत गनष सामान्य 
िरणहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ । आमाबुबाहरूले आ्ना बछिाहरूलाई खोप लगाउन ेबेला गदहरो श्वास ललन सम्झाएर वा केही कुराकानी गरी उनीहरूको ध्यान अन्तै मोडरे 
बेिैन हुनबाट शान्त पानष सक्नुहुन्छ ।  
      
प्रश्न: मैले सामाक्जक सञ्जालमा खोपहरूको बारेमा िेरै हल्लाखल्लाहरू देखेको छु । सत्य के हो भनेर म कसरी बताउन सक्छु ?  
उत्तर: इन्टरनेट COVID-19 का खोपहरूका बारेमा खतरनाक गलत जानकारीले भररएको छ र कुन कुरामा ववश्वास गने भनी जान्न कदठन हुन सक्छ । तपाईंले गनष 
सक्ने उत्तम कुरा भनेको ववश्वसनीय स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने जानकारी ललएर खोपहरूका बारेमा आफूलाई लशक्षक्षत गनुष हो । यस लेखमा CDC बाट ववश्वसनीय खोप 
जानकारी फेला पान े बारे िप जान्नुहोस ्र यस पषृ्ठमा ओहायो स्वास््य ववभागका त्यहरूबाट लम्याहरू छुट्टय्ाउनुहोस ्। 
 
के COVID-19 बारेमा थप प्रश्नहरू छन ्?  
प्राय: सोथधने प्रश्नहरू | लम्या बनाम त्यहरू |  COVID-19 को खोप लगाउनुअनि, लगाउँदा र लगाएपनछ िाहा पाउनुपने कुराहरू 
मे 12, 2021 मा अद्यावथधक गररएको । 
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