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कोिभड-19 वा कोरोना भाइरस के हो ?
कोिभड- 19 - नयाँ कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 भन्न का कारण ह�न्छ यसलाई
2019 को अन्त्य िचिनयो। या एकदमै संक्रि र यसले �ासप्र� मा उच् रोग लागेको
ह�न्छ धेरै संक्रि व्यह�मा कुनै ल�णहह� नदेिखन सक् वा मध्य ल�णह� देखा पनर
सक्छन् यी साधारण खोक�, ज्वर, टाउको दख
ु ाइ र स्वा गमु ्न वा गन् थाहा नपाउने ह�न्छ
के ही व्यि�ह� धेरै थिकत महससु गछर ्,न मांसपेशी दखु ्न, घाँटी दखु ्न, िदशा लाग्न, वान्त वा
अकमक् महससु गनरु ह�न्छ एउटा सानो संख्याम मािनसह�लाई उच् रोग लाग्द, जसले
गदार अस्पतालम वा इण्टेिन् के यरमा भनार गनरु पन� ह�न्छ
सगग100 जना मध्य 1 जना कोिभड-19 बाट ग्रि व्यि मनर पिन सक्छ बालबािलकाह�
मा उच् रोग िवरलैदिे खन् र उमेर बढ्दै गरे कालाई जोिखम बढ्दै जान्छ उदाहरणको िनिम्
कोिभड-19 मा कोही 40-49वर ् को व्यि समहु को मन� सम्भावन 30-39वषरको व्यि
समहु भन्द 3 गणु ा र 20-30व्यि समहु भन्द 12 गणु ा ह�न्। कोिभड-19को कुनै उपचार
छै न तैपिन के ही उपचार के बिल्जन जोिखमलाई साम् पादर्छ

मैले कोिभड-19 खोप िकन लगाउन पछर ?

कोिभड-19 बाट स्वस वयस्ह� जिटलताको जोिखममा पदर्छन र यी जोिखम उमेर र मखु ्
िचिकत्सय अवस् बढ्दै जाँदा जोिखम उच् ह�न्छ 20वषरका समेत यवु ा वयस्ह�
लगभग15%व्यिह�मा संक्र मिहनौ ह�न् ('लोङ्ग कोिवड ') । कोिभड-19 खोपले धेरै
मािनसह�मा ह�ने कोिभड-19 ले गन� गम्भी जिटलताबाट बचाउने काम गदर्छ
हाम् जीवन पनु :लाइ अिघ बढाउने चाहनालाई खोपले त्य तफर अिघ बढाउन ठुलो कदम
चलेको छ। वेल् का धरै मािनसह�ले यसलाई पिन मान्यत िदएको छ - 2021 मा
िलइएको सव� अनुसार लगभग 80% यवा वयस्ह� खोप िलन चाहन्छन्
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खोप कायर्कको पिहलो भाग भनेको खोप िलइनु पछर भन्न कायर्कलाई उच् प्राथिमक
िदएको छ।
यिद तपाइलाई भिवष्मा िवदेश यात् गनरु परे मा, कुनै देशले तपाईसँं ग खोप िलएको प्रम
माग् सक्न छ। कोिभड-19 को प्रक दर अन्देशह�मा बढी छ।
खोप ले नै हामीलाई महामारीबाट िनयन्त गनर आशा िदएको छ तर हामीले यसले उ�म काम
गनर सके सम् सम्भ भए जितलाई खोप लगाउन आवश्य ह�न्छ प्रत् खोप तपाईको
ं
समेतले गन्यत पाउँ छ।

खोप िछटो , सहज र सरु ि�त छ

के खोप सरु ि�त छ ?
कोिभड-19 का िविभन् प्रकार खोपहह� य.ु के मा प्रय ग�रएका छन्। पत्ये खोप
िविभन् प्रकार देशह�मा दशौ हजारका मािनसह�मा प�र�ण ग�रएको छ। ित खोपह�को
सरु �ा र प्रभावका�र ध्यानूवर
प प�र�ण अिधकार योग् बनाउन अिघ औषिध र हेल् के यर
प्रोडक् रे ग्युलेट� (एम एच आर ए) ले गरे को ह�न्छ
य.ु के मा 3 करोड चािलस लाख मािनसह�ले खोप लगाई सके का छन् र कोिभड-19 बाट 10
औ ं हजारभन्द बढी मािनसलाई मृत् बाट बचाउने र रोग प्रितधात र सरु ि�त छन्। औषिध र
हेल् के यर प्रोडक् रे ग्युलेट� (एम एच आर ए) ले खोपको प्रयोग सरु ि�त रहेको िनरन्त
जाँच अवलोकन गरे को ह�न् खास गरी अन् असरह� पेशेवर िचिकत्सह� र सावर्जिन
�पमा आएको �रपोहर� हेन� गरे को ह�न्छ
AstraZeneca खोपद्वा हालैमा अत्यन दल
ु र् अवस्थ जस्त रगत जम्न र िवषम्
र�श्व का �रपोटरह� छन्, जसलाई ध्यानूवर
प अवलोकन ग�रंदै छ। कोिभड-19का कारणले
उच्चत जोिखमको जिटलता र मृत्यका �रपोटरह� भएक ले औषिध र हेल् के यर प्रोडक्
रे ग्युलेट� (म एच आर ए) ले, िव� स्वास् सगं ठन र यरु ोिपयन मेिडिसनले िनष्कष िनकालेर
जोिखमह� खोपको प�मा सन्तुल गरे का छन्।
कोिभड-19 खोपको बारे मा अन् बढी जानकारी र रगत जम्नको जोिखमको बारे मा जान्
वेबसाइट हेनरहु ोस् : phw.nhs.wales/patientinfo
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के यित िछटो िवकास भएको खोपह�मा िव�ास गनर
सिकन् ?
खोपले काम गरोस र सरु ि�त होस् भनेर अनसु न्धा र िचिकित्स प्रय (जाँच) ग�रन
आवश्य ह�न्, तर यस अनुसन्धाको िनिम् कोष िवतरण गरी स्वीक ृि धरै समय
लगाइएको छ। धेरै प्रकार कुरह� परु ् यएर यस प्रिवलाई द्र ग�रएको छ।
•
कोिभड-19 खोपको िवकास र जाँचका िनिम् यु के सरकारले ित खोपको प्रय
द्र होस् भनेर कोष प्रद गरे को छ।
•
एम एच आर ए ले स्वीकृि प्रद गनर द्र ��पमा प्रिक गरे को िथयो - गनरु पन�
कामह� जस्त मिहनौ लाग्न प्रशासक कागजातह� िहजो आज एकै िदन मा ग�रन्छ
•
िविभन् भागमा ग�रने प्रय जाँचह� एकै समयमा ग�रएको िथयो।
•
नयाँ प्रिवले धेरै खोपह� उत्पाद गनर प्रश मदत गरे को छ।
खोपले काम गरोस र सरु ि�त होस् भनेर सबै काम ग�रएको छ। खोपह� को प्रयस�ु गरे
प�ात, MHRSA ले सरु ि�त भएको र सबै िकिसमको िवषम् घटनाको �रपोटरको जाँच
िनवार् �पमा गदर्छ

के खोप ले मलाइ सुर�ा गछर ?
सबै िकिसमको स्वकृि प्र खोपह�ले कोिभड-19 बाट गम्भर �पमा िबरामी ह�न बाट
मािनसह�लाई सरु ि�त राख् अत्यन प्रभावका छन्। अध्ययले खोपको एक मात्
(खरु ाक) ले उच् स्तको छोटो -अविध दईु देिख ितन ह�ामा सरु ि�त गनर सके को बताउँ छ,
तर िदघरकािलन सरु �ाको िनिम् दोस् खरु ाकको आवश्यह�न्। अन् सबै िकिसमको
औषिध जस्त कुनै पिन खोप 100%प्रभावका ह�दँ नै - के ही व्यिलाई खोप लगाएको
भएतापिन कोिभड-19 लाग् सक्, तर यस अवस्थमा उच् ह�ने ह�न्न
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के कोिभड-19 को खोपका िनिम् म योग् छु ?
50 बषर उमेर भन्द बढी र अिहलले पिहलो समहु का िनिम् खोप प्रस् ग�रएको छ, अक�
पल् खोप जे सी भी आइ को सल्ला अनसु ार सम्ूणप 18 देिख 49 वषर सम्का िनिम्
प्रस् ग�रएको छ, उमेर समहु ह� मा छन् :
•
•
•

उमेर 40-49वषर
उमेर 30-39वषर
उमेर 18-29वषर (खोप िलने िदनमा 18वषर्म टे क्न)

तपाईको
ं खोप िलने समयमा तपाईलाई
ं ंसम्पक ग�रने छ।

म गभर्वत छु, के मैले खोप िलन सक्छ ?
हजरु । यिद तपाई ंगभर्वत ह�नहु न� ् भने, तपाईलें खोप लगाउने ितर िवचार गनरु पदर्छ तपाईलें
खोपको समय िलन उपिस्थ अिघ मिहला िचिकत्स िवशेष� 'रोयल कलेज ओफ
अब्स्ट्रेिट एण् गैनाकोलोिज� 'का िनणर् िलङ्क www.rcog.org.uk/
covid-vaccine पढेर आउनु होला। यस िलङ्कको जानकारीले तपाईलाई
ं िनणर्को
बारे बताउने छ। यदी तपाईको
प्ह�
भए
तपाई
को
जी
पी
वा
िमड
व
ाइफ़
लाइ
सोध्न
होस्।
्
ं
ं
हामीलाई थाहा छ धरै जसो खोपह� गभार्वस्था सरु ि�त साथ् िदन सिकन्, तर कोिभड-19
खोप गभार्वस्था जाँच ग�रएको छै न। अमे�रका (यु एस ए) मा फाइजर र मडोनार खोप
90,000 भन्द बढी गभर्वत मिहलाह� लाई िददं ा कुनै सरु �ाको मािमला देिखएन।
त्यसकार यी खोपह� गभर्वत मिहलालाई िदन रोिजन्छ
त्यहा अक� छुट् पचार पिन छ : कोिभड-19 खोप:
गभर्धार गनर योजना राख्न ह�ने सबै मिहलाह�लाई, जो गभर्वत वा स्तनपा गराउनु
ह�न् उहाँह�लाई िनद�िशका
तपाईलें कोिभड-19 खोप िलई रहदाँ तपाईइले
ं गभर्वत ह�न् छाड्नु पद�न।
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के मैले खोप िलनु पछर यिद म स्तनपा गराउँदै छु
भने ?
स्तनपाका फाइदाह� स्प �पमा जािनन्, कोिभड-19 खोप स्तनपामा जोिखम भएको
बिु झदैन। स्तनपा गराउने मिहलाह�लाई खोप िदन िव� स्वास् संगठन (WHO) का
िवशेष�ले सल्ला िदएका छन्। त्यस भए तापिन कोिभड-19खोपको स्तनपानक
अवस्थमा प्रय सरु ि�त भएको जानकारी हामी सँग अझै तथ्यां आएको छै न। यिद
तपाईलें स्तपान गराउँदै ह�नहु �न्, स्तनपा गराउने योजना गनरु भएको छ भने, खोप लगाए
प�ात िनरन्त स्तनपा गराउन सक्न ह�नेछ।

के त्य खोपले मेरो गभार्वस्मा असर पादर् ?
पद�न। कोिभड-19खोपले गभार्वस्था असर पादर् भनेर िदएको सल्लाको कुनै
प्रमको छै न।

कसले खोप िलन ह�दँ ैन ?
कोिभड-19 खोप धेरै सानो सखं ्यका मािनसह�ले िलन सक्दैनन ित मािनसह� समेत
जसले खोपको कुनै अवयव उच् एलिजर् (प्रितिक) भएको वा अिघल्ल खोपमा
त्यस् भएमा वा जो सँग रगतको दल
ु र् खराबी छ भने िलनु ह�दँ नै । ित व्यि�ह�ला
वैकिल्प खोपको व्यवस् ग�रने छ।
यिद तपाई ं ज्वर आएर िबरामी ह�नहु �न् भने वा िवगत 28िदन मा कोिभड-19को
पोजेिटभ परी�ण भएमा तपाईलें पिछ को िनिम् अपोइन्टमेनिलनु पन� छ।

खोपले जीवन बचाउँछ
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के यस खोपको कुनै अन् असरह� छन् ?
सबै औषिधह� जस्त खोपह�को पिन अन् असरह� ह�न्छन् िकनभने खोपले तपाईको
ं
रोग प्रितघात प्रणाली िखच्न काम गरे को कारणले। धेरजसो मध्यिकिसमको र के ही
िदनलाई हो, सबै जसोलाई यस्त ह�दँ नै ।
यिद तपाईलाई
ं पिहलो खुराकमा ल�णह� देिखए पिन, तपाईलें दोस् खुराक
िलन पछर्

साधारणता देिखने अन् असरह� पिहलो
र दोस् िदनमा समेत :
•

तपाईंले सुई लगाएको पाखुरामा दुखाइ, ग�ुङ्गोप र लचकता
सुई िलएको धेरै �दनसम् पिन यस्त महसुस गनुर �ने छ।

•

थकाइ महसुस �ने

•

टाउको दु�े

•

साधारण दुखाइ, िचसोपन वा �घाखोक� लक्ह�

खोप लगाए प�ात तपाईलाइमध्य
ज्वर दईु वा ितन िदनसम् लाग् सक् तर उच् ज्वर
ं
अस्वाभािव हो र तपाईलें कोिभड-19 वा अन् रोग संक्र सम्झन ह�नेछ। तपाईलें आराम
गनरु पछर र पारािसटामोल िलएमा िनवारण ह�न्छ िनद�िशत गरे अनसु ार पारािसटामोलको मात्
खानु होला (पाके टमा लेिखएको सल्ला अनसु ार) । िसफा�रस गरे को भन्द धेरै नखानु होस्।
अस्वाभािव �पमा ग्लाण घाँटीमा वा काखीमा, पाखरु ामा र सईु लगाएको पाखरु ामा बढ्न
सक्छ यो दश िदनसम् रहन सक्, त्य भन्द बढी भएमा डाक्टलाई देखाउनु होस्।
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साधारण (आम) अन् असरह� खोप प�ात सामान्य :एक ह�ा भन्द कम रहन्छ आिद
तपाईको
ु :
ं ल�णह� िबगदै ँ गएमा वा तपाईलाई
ं िचन्त भएमा, िलङ् हेनर्हो
111.wales.nhs.uk online र आवश्य भएमा एन एच एस मा फोन 111
वेल् वा जी पी सजर्रलाइ फोन गनरु होला। फोन 111 तपाईको
ं �ेत्र नभएमा
08454647 फोन 111 लेण्ड्लाइ वा मोबाइलबाट िन:शलु ् छ। फोन
08454647मा २ पेन् प्र िमनट र उपलब्कतार सधै ँ शलु ् लाग्न छ।

तपाईलें खोप िलए पिछ चार िदन देिख चार ह�ासम्
तलको कुनै िकिसमको अनुभव गनरु भयो भने, तपाईलें
तु�न् आवश्य िचिकत्स सल्ला खोज्नुपछ।
♦

♦

♦
♦

नयाँ िकिसमले, अत्यािध टाउको दख
ु ाइमा पेंनिकलरल पिन
सञ्च गरे न भने वा अझ बढी नराम् भएमा
पिल्टद वा झकु ्द साह् अिनयिमत प्रकार टाउको दख
ु ाइ भएमा,
जसले गदार तपाईलाई
ु ाइमा
ं यस दख
•

धमु ार्इल िचत देिखने, वाकवाक� र वान्त आउने

•

बोल् बाधा ह�ने

•

कमजोरी, झमु ् ह�ने वा मृगी लाग्न

नयाँ िकिसमको घोच्न, सिु न्नन, वा रगत बग्न
सास फे नर बाधा ह�ने, छाती दख
ु ाइ, खटु ् सिु नने, वा लगातार
छाती दख
ु ाइ भएमा

यिद तपाईलाई
ं मािथको ल�णह� पिहलो खोपमा भएको भए, दोस् खरु ाकको खोप िलन भन्द
अिघ डाक्ट वा िवशेष� सँग सल्ला िलनु होला।
यिद तपाईलें डाक्ट वा नसरको सल्ला िलनु भएको छ भने, िनि�त गनरहु ोस् तपाईलें
आफ्न खोपको बारे बताउनहु ोस् (सम्भ भए वेिक्सनेस काडर देखाउनु होला) तािक
उहाँह�ले तपाईको
ं प�र�ण िठकसँग गरोस्।
तपाईलें अन् थप असरह�को येलो काडर िस्क (हेनरहु ोस् ' अझ बढी जानकारी) को बारे मा पिन
�रपोटर गनर सक्न ह�न्।
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के मलाइ खोप बाट कोिभड-19संक्र ह�न् सक् ?
तपाईलाई
ं खोपले कोिभड-19संक्र गराउँ दनै । तर कोिभड-19 संक्रले समात् सम्भ
छ र तपाईलाई
ं खोप िदँदासम् ल�ण भएको थाहा नभएको ह�न् सक्छ
कोिभड-19को हालैको अवस्थमा ह�ने ल�णह� तलको कुनै पिन बँदु ाह� ह�न सक् :
•
नयाँ लगातार लाग्न खोक�
•
उच् तापक्
•
स्वादक वा सँघु ्न साधारण चेतना गमु ्न वा प�रवतर् ह�ने।
यिद तपाईमां मािथका कुनै ल�णह� छन् भने, घरमा बस्नहोस् र प�र�ण गनर फोन 119
(िन: शलु ्) मा कल गनरहु ोस्। तपाईको
ु ाइएका ल�ण प�र�णका
ं स्थािन हेल्थ्बोडर धेरै खल
जाँचह� गराइएको ह�नाले तपाईको
ं थप ल�ण जाँचका िनिम् तपाई ंयोग् ह�नहु �न् िक ह�नहु �न्
भनेर हेल्थ्बो वेबसाइटमा हेनरु होला। यिद तपाईलाई
ं ल�णको थप बढी जानकारी चािहएमा
वेबसाइट हेनरहु ोस् : 111.wales.nhs.uk

मैले के गनर आवस्य छ ?
तपाईलाई
ं कहाँ र किहले खोप लगाउने बारे बताइने छ। तपाईको
ं खोप िदने समय िलएको िदन मा,
सहु ाउदो कपडा लगाउनु होस् जसले गदार तपाईलें पाखरु ा मािथसम् पगु ् सिजलो सँग पगु ोस्।
तपाईलाई
ं सईु को बारे डर छ भने वा िचन्त भएमा जसले तपाईलाई खोप िदन्, उहाँलाई भन्न
होला। उहाँहाँह� ले बझु ्न र तपाईलाई
ं मदत गनरु ह�न्छ
खोपको दुवै खुराक िलँदा यसले तपाईलाई
ं दीघर्काली उ�म सुर�ा िदन् भन्न कुरा
महत्वपुण छ। तपाईको
ं काडर सरु ि�त राख्नहोस् र िनि�त गनरहु ोस् तपाईलें दोस् खरु ाकको खोप
िलनहु ोस्।

मेरो अक� अपोइन्टमेनको (समय िलने) िदनमा म
िबरामी भएमा के गन� ?
तपाईलाई
ं ंज्वर आएको छ भने, तपाईको
ं अपोइन्टमेन रद गनरहु ोस् र पणू र �पमा स्वास्
लाभ नभएसम् पखर्न होला। तपाई ंखोप अपोइन्टमेन िलन उपिस्थ नह�नहु ोस् यिद तपाई ं
स्वयम- आइसोलेसन (आफु- छट्) बस्न भएको छ भने वा कोिभड-19को प�र�ण वा
नितजा पिखर्रहन भएको छ भने।
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के मैले खोप िलई सके पिछ िनद�शन पालना
ग�ररहनै पछर ?
यस खोपले तपाईलाई
ं गम्भी �पमा िबरामी ह�न अित कम गराउन सक्द तर कोिभड-19संक्र
ह�न पणु र्तय सरु �ा िदन सक्दैँ। खोपले भाइरस सनर ह�ने जोिखमलाई कम गराउन सक् तर सम्ूणप
�पमा हैन । त्यसैल, तपाईलें आफ्न व�रप�रको सरु �ा गनर कोिभड-19को िनद�शन पालना गनर
अझै पिन मह�वपणू र छ।
तपाईलें आफुलाई र तपाईको
ं प�रवारलाई, साथी र समक�ीह�लाई बचाउन अझै
तपाईलें अपनाउन आवश्य पन� कुराह� :
• सामािजक दरु ी को प्रयो जारी राख्न
• मख
ु छोप्न मास् लगाउने
• तपाईलें सावधानीपवू र् धेरै पटक हात धनु े ;
• यिद तपाईमां ल�णह� देिखएमा वा टे�, ट्र, प्रोटेसिवर् ले सम्पक गरे मा अलग्ग
बस्नहोस् र
• हालैको िनद�शन पालना गनरहु ोस् : gov.wales/coronavirus

सम्झनहोस् :
कोिभड-19 नाक वा मख
ु बाट सास द्वा फै िलने बँदु ाह� बाट सछर , खास
गरी�र बोल्द वा खोक्दा यसले सन� काम कुनै संक्रि वस्त वा सतह मा
छोए पिछ आँखा, नाक र मख
ु मा छोएर सदर्छ

तीन िनयम

वेल् लाइ सुरि�त राख्

तपाइको हातह�
धुनुहोस्

खोप ले जीवन बचाउँछ

मख
ु छोप्न गरी
ढाक्नुहोस

दरु ी कायम
गनर्होस
ु
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थप जानकारी
कोिभड -19 खोप को बारे मा अझ बढी जानकारी
111.wales.nhs.uk /coronavirus (2019ncov) र
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation मा सम्भाव थप असरह� र त्यसम
संलग् जानकारी पिन पाउन सक्न ह�न्छ
अनलाइन्ा coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
वा येलो काडर एप्ा डाउनलोड ग�र शंकासपद अ� असरह� �रपोटर गनर सकनु ह�नछछ
तपाईको
ु स्
ं बारे जानकारी एन एच एस ले कसरी उपयोग गदर्, त्य बझु ् हेनर्ह
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/
yourinfoyourrights

अन् फम्यार मा पचार बनाउन इजी रीड, ठुलो छापा,
िब्रि साइन भाषा िभिडयो, �रसाइट िम (पढी िदने)
एक्सेिबिलि सफ्टवे चािहएमा वेबसाइट हेनर्ु :
phw.nhs.wales/covid-19-vaccination
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