खोोपलेे जीीवन जोोगााउँँछ
Vaccination saves lives

COVID-19
कोो खोोप

महि�लााहरूकाा लाागि� गााइड जोो
गर्भभधाारणकोो योोजनाा बनााइरहेेकाा छन्् वाा
गर्भभवतीी छन्् वाा स्तनपाान गरााइरहेेकाा छन््
जनवरीी 2022

Nepali

गर्भभवतीी र स्तनपाान गरााउनेे महि�लााहरूकाा
लाागि� COVID-19 खोोप एकदमैै सुुझााव
गरि�न्छ।
हाालैै संंयुुक्त रााज्य बेेलाायतमाा उपलब्ध
COVID-19 खोोपहरू प्रभाावकाारीी र रााम्रोो
सुुरक्षाा रेेकर्डड भएकोो देे खााइएकोो छ। योो
महत्त्वपूूर्णण छ कि� गर्भभवतीी महि�लााहरूलेे आफूू
र आफ्नाा बच्चााहरूलााई सुुरक्षि�त रााख्नकाा
लाागि� सकेेसम्म छि�टोो पूूर्णण रूपमाा खोोप
लगााएकोो छ।

गर्भाा�वस्थाामाा COVID-19
खोोपहरूकोो बाारेेमाा केे सल्लााह छ?
एक स्वतन्त्र वि�षेेशज्ञ समूूह खोोप तथाा प्रति�रक्षाासम्बन्धीी
संंयुुक्त समि�ति� (Joint Committee on Vaccination
and Immunisation, JCVI) लेे गर्भभवतीी महि�लााहरूलााई
COVID-19 रोोगबााट गम्भीीर परि�णाामकोो जोोखि�म बढीी
हुनेे सुुझााव दि�एकोो छ। योो महत्त्वपूूर्णण छ कि� गर्भभवतीी
महि�लााहरूलााई सकेेसम्म छि�टोो पूूर्णण रूपलेे खोोप लगााइन्छ।
उनीीहरूलेे बच्चाा जन्मााएपछि� खोोप लगााउन ढि�लााइ गर्नुु� हुँँदैैन।
योो उनीीहरू र उनीीहरूकोो बच्चााहरूकाा सुुरक्षााकाा लाागीी होो।

संंयुुक्त रााज्य बेेलाायतमाा लााखौंं गर्भभवतीी महि�लााहरूलााई Pfizer
वाा Moderna खोोपहरू लगााइएकोो छ र कुुनैै सुुरक्षाा समस्यााहरू
पााइएकोो छैै न। गम्भीीर COVID-19 रोोग रोोक्नकाा लाागि� खोोप नि�कैै
प्रभाावकाारीी छ। यीी खोोपहरूमाा जीीवि�त कोोरोोनााभााइरस समाावेेश
छैै न र यसलेे गर्भभवतीी महि�लाा वाा उनीीहरूकोो गर्भभमाा रहेेकाा बच्चाालााई
संंक्रमि�त गर्नन सक्दैै न।
पहि�लेे नैै खोोप सुुरु गरि�सकेेकाा जोो कोोहीी र गर्भभवतीी हुँँदाा दोोस्रोो
खुुरााक लगााएकाा छन्् भनेे उनीीहरूलााई पहि�लोो खुुरााक पछि� गम्भीीर
सााइड इफेेक्ट नहुन्जेेल उहीी खोोपकोो सााथ दोोस्रोो खुुरााक दि�नुुपर्छछ।
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गर्भाा�वस्थाामाा COVID-19 रोोगकोो
जोोखि�महरू केे-केे हुन््?

तपााईंलााई गर्भाा�वस्थााकोो पछि�ल्लोो चरणहरूमाा COVID-19 रोोग छ
भनेे तपााईं र तपााईंकोो बच्चाा दुवैैलााई गम्भीीर रोोग लााग्नेे सम्भाावनाा
बढीी हुन्छ र अस्पताालकोो उपचाार र सघन स्यााहाारकोो सहयोोग
चााहि�न्छ। संंयुुक्त रााज्य बेेलाायतकोो तथ्यााङ्् कलेे खोोप नलगााइएकाा
COVID-19 रोोग भएकाा लगभग हरेेक गर्भभवतीी महि�लाालााई
अस्पताालमाा उपचाार वाा सघन हेेरचााह आवश्यक थि�योो भनीी
देे खााएकोो छ।
नि�म्न आधाारभूूत चि�कि�त्साा अवस्थाा भएकाा गर्भभवतीी महि�लााहरूलााई
COVID-19 रोोगबााट गम्भीीर जटि�लतााहरू हुनेे उच्च जोोखि�म हुन्छ:
• प्रति�रक्षाा समस्यााहरू
• मधुुमेेह
• उच्च रक्तचााप
• मुुटुुकोो रोोग
• गम्भीीर दम
वाा तपााईं नि�म्न हुनुुहुन्छ:
• धेेरैै तौौल
• 35 वर्षषभन्दाा मााथि�
•त
 पााईंकोो तेेस्रोो त्रैैमाासि�क वाा गर्भाा�वस्थाामाा (28 हप्ताा भन्दाा बढीी)
• अश्वेेत वाा एशि�यााई अल्पसंंख्यक जाातीीय पृृष्ठभूूमि�कोो
• खोोप नलगााएकोो वाा आंंशि�क रूपमाा खोोप लगााइएकोो
तपााईं र तपााईंकोो नवजाात शि�शुुकाा लाागि� COVID-19 रोोगकोो समग्र
जोोखि�म कम छ तर COVID-19 कोो पहि�लोो लहरहरू पछि� बढेे कोो
छ।
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मेेरोो लाागि� यसकोो अर्थथ केे होो?

तपााईं गर्भभवतीी हुनुुहुन्छ भनेे सकेेसम्म छि�टोो खोोप लगााउनुुहोोस््।
तपााईंलााई कम्ति�िमाा 8 हप्तााकोो अन्तरमाा दुई खुुरााकहरू दि�नुु पर्छछ।
तपााईंलेे पहि�लेे नैै पहि�लोो दुई खुुरााक लि�नुुभएकोो छ भनेे तपााईंलेे
दोोस्रोो खुुरााककोो कम्ति�िमाा 3 महि�नाा पछि� बूूस्टर खुुरााक लगााउनुु पर्छछ।
गर्भाा�वस्थाामाा COVID-19 खोोपहरूलेे तपााईंलााई गम्भीीर रोोगहरूप्रति�
उच्च स्तरकोो सुुरक्षाा दि�न्छ।
तपााईंलााई योो लि�ङ्् कमाा रोोयल कलेेज अफ ओब्स्टेे ट्रि�शि�यन्स एण्ड
गाायनोोकोोलोोजि�स्ट (Royal College of Obstetricians &
Gynaecologists) कोो नि�र्णणय सहाायताा पढ्् न प्रोोत्सााहन गरि�न्छ:
rcog.org.uk/covid-vaccine। यस सहाायताामाा दि�इएकोो
जाानकाारीीलेे तपााईंलााई सूूचि�त नि�र्णणय लि�न मद्दत गर्नन सक्छ।
तपााईंकाा कुुनैै थप प्रश्नहरू छन्् भनेे तपााईंकोो सुुडेेनीी वाा GP सँँग
कुुराा गर्नुु�होोस््।

मैैलेे स्तनपाान गरााइरहेेकोो छुु भनेे
केे मैैलेे खोोप लगााउन सक्छुु ?

स्तनपाानकाा फााइदााहरू रााम्ररीी थााहाा छन््। JCVI र वि�श्व स्वाास्थ्य
संंगठन (WHO) कोो वि�शेेषज्ञ सल्लााह भनेेकोो स्तनपाान गरााउनेे
महि�लाालााई खोोप लगााउन सकि�न्छ। तपााईं स्तनपाान गरााउँँ दैै हुनुुहुन्छ
वाा स्तनपाान गरााउनेे योोजनाा बनााउँँ दैै हुनुुहुन्छ भनेे तपााईंलेे खोोप
लगााए पछि� स्तनपाान जाारीी रााख्न सक्नुुहुन्छ।
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खोोप र प्रजनन क्षमताा

तपााईंलेे COVID-19 खोोप लगााए पछि� गर्भभवतीी हुनबााट जोोगि�नुु
पर्दैैन।
COVID-19 खोोपहरूलेे तपााईंकोो प्रजनन क्षमताा वाा गर्भभवतीी हुनेे
सम्भाावनाालााई प्रभााव पाार्छछ भन्नेे कुुनैै प्रमााण छैै न।

केे खोोपकोो सााइड इफेेक्ट हुन्छ?

सबैै औषधि�हरू जस्तैै, खोोपहरूलेे सााइड इफेेक्टहरू गरााउन सक्छ।
योो कि�नभनेे खोोपहरूलेे तपााईंकोो प्रति�रक्षाा प्रणाालीीमाा प्रति�क्रि�याा सुुरु
गरेेर कााम गर्छछन््। यीी मध्येे धेेरैैजसोो हल्काा हुन्छन्् र केेहीी दि�न माात्रैै
रहन्छन्् र सबैैजनाालााई तीी हुँँदैैनन््।
कृृपयाा यहाँँ� उपलब्ध ‘तपााईंकोो COVID-19 कोो खोोपकोो पर्चीी पछि�
केे आशाा गर्नेे’ पढ्् नुुहोोस््: phw.nhs.wales/covid-vaccinewhat-to-expect
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मैैलेे केे गर्नुु�पर्छछ?

तपााईंलााई कहि�लेे र कहाँँ� खोोप लगााउनेे भन्नेे बाारेेमाा बतााइनेे छ।
अपोोइन्टमेेन्टकोो दि�न, व्याावहाारि�क लुुगाा लगााउनुुहोोस्् तााकि� तपााईंकोो
हाातकोो मााथि� पुुग्न सजि�लोो हुन्छ। तपााईंलााई सुुईकोो डर छ वाा चि�न्ताा
छ भनेे आफ्नोो खोोप लगााउनेे व्यक्ति�िलााई थााहाा दि�नुुहोोस््। ति�नीीहरूलेे
तपााईंलााई बुुझेेर सहाायताा गर्नेे छन््।

तपााईंलााई सबैैभन्दाा रााम्रोो दीीर्घघकाालीीन सुुरक्षाा
दि�नकाा लाागि� खोोपकोो सुुझााव गरि�एकाा सबैै
खुुरााकहरू हुनुु महत्त्वपूूर्णण छ। तपााईंकोो काार्डड
सुुरक्षि�त रााखेेर तपााईं आफ्नोो दोोस्रोो खुुरााक र
त्यसपछि� बूूस्टर लगााउन सुुनि�श्चि�त गर्नुु�होोस््।

म मेेरोो अपोोइन्टमेेन्टकोो दि�न
अस्वस्थ छुु भनेे मैैलेे केे गर्नुु�पर्छछ?

तपााईं अस्वस्थ हुनुुहुन्छ भनेे तपााईं नि�कोो नहुन्जेेल तपााईंलेे आफ्नोो
खोोप लगााउनकाा लाागीी पर्खखनुु रााम्रोो हुन्छ तर तपााईंलेे योो सकेेसम्म
चाँँ�डोो लगााउनेे प्रयाास गर्नुु�पर्छछ।
तपााईं अलग हुनुुहुन्छ, COVID-19 परीीक्षणकाा लाागि�
पर्खि�िरहनुुभएकोो छ वाा पोोजेेटि�भ COVID-19 परीीक्षण भएकोो चाार
हप्ताा भि�त्र हुनुुहुन्छ भनेे तपााईंलेे खोोप अपोोइन्टमेेन्टमाा उपस्थि�त हुनुु
हुँँदैैन।
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मैैलेे खोोप लगााएकोो छुु भनेे केे मैैलेे
अझैै नि�र्देे शनकोो पाालनाा गर्नुु�पर्छछ?
कुुनैै पनि� खोोपहरू 100% प्रभाावकाारीी हुँँदैैनन्् त्यसैैलेे तपााईंलेे
अझैै पनि� रााष्ट्रि�य वाा स्थाानीीय प्रति�बन्धहरू र नि�म्न कुुरााहरूकोो
पाालनाा गर्नुु�पर्छछ:
• फेेस माास्क लगााउन सल्लााह दिँ�ँदाा
• आफ्नोो हाातहरू साावधाानीीपूूर्ववक र नि�यमि�त रूपलेे धुँँ�दाा
• तााजाा हाावाा भि�त्र आउन दि�नकाा लाागि� झ्याालहरू खोोल्दाा
• यहाँँ�
 gov.wales/coronavirusमाा हाालकोो नि�र्देे शनकोो पाालनाा
गर्दाा�

यााद गर्नुु�होोस््:

COVID-19 वि�शेेष गरीी बोोल्दाा वाा खोोक्दाा नााक वाा मुुखबााट
नि�स्कनेे थोोपााहरूबााट फैैलि�न्छ। दूषि�त वस्तुु र सतहहरूलााई
छोोएपछि� आफ्नोो आँँखाा, नााक र मुुख छोोएर पनि� योो लााग्न
सक्छ।
तपााईंकाा कुुनैै प्रश्नहरू छन्् वाा थप जाानकाारीी चााहनुुहुन्छ
भनेे तपााईंलेे 111.wales.nhs.uk माा गएर आफ्नोो डााक्टर
वाा सुुडेेनीीसँँग कुुराा गर्नन वाा NHS 111 वेेल्सलााई फोोन गर्नन
सक्नुुहुन्छ।
111 तपााईकोो ठााउँँ माा उपलब्ध छैै न भनेे कृृपयाा 0845 46 47
माा फोोन गर्नुु�होोस््। ल्याान्डलााइन र मोोबााइलहरूबााट कलहरू
प्रति� मि�नेेट (सााथैै तपााईंकोो टेे लि�फोोन प्रदाायककोो साामाान्य
शुुल्क) लाागत 2p छ।
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थप जाानकाारीी
तपााईंलेे COVID-19 खोोपहरूकाा बाारेेमाा थप जाानकाारीी यहाँँ�
प्रााप्त गर्नन सक्नुुहुन्छ, जसमाा ति�नीीहरूकाा साामग्रीी र सम्भाावि�त
सााइड इफेेक्टहरू यहाँँ� समाावेेश छ: coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
थप जाानकाारीी र बि�राामीीकोो पर्चीीहरू यहाँँ� पााउन सकि�न्छ:
phw.nhs.wales/covid-19-vaccination
तपााईंलेे शङ्् काास्पद सााइड इफेेक्टहरू यहाँँ� अनलााइन
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk वाा पहेँँलोो
काार्डड एपमाा डााउनलोोड गरेेर रि�पोोर्टट गर्नन सक्नुुहुन्छ:
NHS लेे तपााईंकोो जाानकाारीी कसरीी
प्रयोोग गर्छछ भनेेर जाान्नकाा लाागि� नि�म्न
वेेबसााइटमाा जाानुुहोोस््: 111.wales.nhs.
uk/AboutUs/Yourinformation
यस पर्चीीकोो अन्य ढाँँ�चााहरूकाा लाागि� नि�म्न
वेेबसााइट publichealthwales.org/
HealthInformationResources माा जाानुुहोोस््:
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