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네팔어-안내문 
 

कोरोना भाइरस  संक्रमण -19(कोरोना19)�वरुध्द खोपको बारेमा जानकार� 
 

●अ�हले कोरोना 19को लागी लगाउन स�कने कुन भ्यािक्सन उपलब्ध छ ? 
 
▸ 2021साल 2म�हना सम्म, को�रयामा दईु �क�समको कोरोना19 भ्यािक्सन लगाउन संभव छ ।  

<भ्यािक्सनको �क�सम अनुसार लगाउन �मल्ने उमेर तथा लगाउने अव�ध> 
 

सुची भ्यािक्सनको �क�सम लगाउने पटक लगाउने अव�ध 
एस्ट्रोजेनेका ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन (भाइरस भेक्टर) 2 पटक 8~12 हप्ता 

फाइजर न्युिक्लक ए�सड भ्यािक्सन 2 पटक 21 �दन 

*ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन (भाइरस भेक्टर)को खण्डमा कोरोना19 भाइरसको सतह� एन्ट�जेन जीन अक� भाइरसको मोल्डमा हालेर 

श�ररमा �भत्र्याइन्छ भने न्यिुक्लक ए�सड भ्यािक्सन (mRNA)को सन्दभर्मा कोरोना19 भाइरसको सतहको 

एन्ट�जेन जीनको  RNAको रुपमा श�ररमा हालेर श�रर �भत्र सतह� एन्ट�जेन प्रो�टन सजृना गरेर भाइरस प्र�तर�ा प्र�तकृया 

शुरु हुन्छ । दईुवटै भ्यािक्सन िज�वत भ्यािक्सन नभएको कारण यसले कोरोना 19को संक्रमण  हंुदैन ।  

▸भ्यािक्सनको खोप लगाइसकेप�छ खोपले रोकथाम गन� अवधीको बारेमा पयार्प्त जानकार� नभएको वतर्मान अवस्थामा 

अनुमती भएको भन्दा बढ� पटक खोप नलगाउन ेसुझाव �दन्छ� ।  

 
●कोरोना19 रोकथाम खोप लगाउनु अ�घ  अपनाउनु पन�  सावधानी के हो? 
 
▸स्वास्थ्य िस्थती राम्रो भएको बेला कोरोना 19को  खोप  लगाउन  जरुर�  छ, खोप लगाउनु अ�घ अवश्य प�न  डक्टरबाट प्रारिम्भक स्वास्थ्य  

प�र�ण गराउनु पछर्।  

▸तल उल्ले�खत अवस्थामा कोरोना 19को खोप लगाउनु हुंदैन। 

▪कोरोना19 भ्यािक्सनमा भएको तत्वको कारण एना�फलािक्सस या त्यो जस्तै गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएको खण्डमा 

▪1 पटक कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ एना�फलािक्सस या त्यो जस्तै गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएको खण्डमा   
※एना�फलािक्सस :शक, श्वासप्रश्वासमा  बाधा, होश  हराउने, ओठ ·मुख�भत्र सुिन्नने, सारा श�रर भर� खटेरा आउने जस्ता ल�णका 

साथै गम्भीर एलज� प्र�तकृया  
※औषधी (आन्द्रा सफा गन� तत्व आ�द ), मेकअप  सामाग्री, खानेकुरा  र अन्य  �क�समको भ्यािक्सन खोपको  कारण एलज� 

भएको इ�तहास छ भने प्रारिम्भक स्वास्थ्य प�र�णपत्रमा  �वस्ततृ रुपमा  लेख्नुहोस! 

 
▸गभर्वती तथा 18वषर् भन्दा कम उमेरको �कशोर�कशोर�को खण्डमा भ्यािक्सन खोप लगाइसकेप�छ त्यसको सुर�ा तथा 
त्यसको प्रभावका�रताको िक्ल�नकल प�र�णको  न�तजा नआइन्जेल सम्म अक� खोप नलगाउने सुझाव �दन्छौ (यो खोपको 
प्रकृती अनुरुप को�रयाको अनुमती �नती अनुसार हेरफेर हुन सक्नेछ)। 

▸तल उल्ले�खत अवस्थामा खोप लगाउन  प�छ सानुर् पछर्  

▪कोरोना19को संक्रमण भएको शंका लागेमा प�र�ण केन्द्रमा तुरुन्तै संक्रमणको प�र�ण गराउनुपछर् र प�र�णको न�तजा आइन्जेल 
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सम्म खोप लगाउनु हुदैन।  

▪क्वारेन्टाइनमा भएको कोरोना19को �बरामी  तथा त्यस को सम्पकर् मा  आएकाहरूको क्वारेन्टाइनबाट छुटकरा नभइन्जेल 

सम्म खोप लगाउनु हुदैन।  

▪जरो (37.5℃ भन्दा  मा�थ ) तथा तीव्र रुपमा  स्वास्थ्यमा गडबडी  देखा  परेमा  ल�ण  हराइन्जेल सम्म  खोप लगाउनु 

हुदैन।  
 
●कोरोना 19को खोप लगाइसकेप�छ अपनाउनु पन� सावधानी के हो? 
 
▸खोप लगाइसे प�छ 15~30�मनेट सम्म खोप लगाएको स्थानमा रहेर कुनै प्र�तकृया देखा पछर् �क अवलोकन गनुर्पछर् ।  

▸कोठामा आइसकेप�छ  कम्तीमा  3 घण्टा बढ� ध्यान �दएर अवलोकन गनुर्पछ्र्।  

▸खोप लगाइसके प�छ  कम्तीमा 3 �दनसम्म �वशेष ध्यान �दएर अवलोकन गनुर्पछर् र  जरो  आएमा या श�ररमा सामान्यतय 

भन्दा फरक ल�ण देखा परेमा तरुुन्तै डक्टरलाई  जचाउनु पछर्।   

▸खोप  लगाएको  भाग   सफा   राख्नुपछर्।   

▸बृध्दाको  खण्डमा,खोप  लगाइसकेप�छ  एक्लै बस्नु हुदैन,  कसैको साथमा बस्नु पछर्  र ल�ण देखा परेमा सिजलै सहयोग 

पाउने व्यवस्था �मलाउनुपछर्।  

 
●कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ  कोरोना19 लाग्न संभव छ? 
 
▸अ�हले  को�रयामा प्रयोग भइरहेको कोरोना 19को भ्यािक्सन िज�वत भ्यािक्सन होइन, त्यसकारण खोप लगाइसकेप�छ 
लगाएको भ्यािक्सनको कारण कोरोना19को संक्रमण हुंदैन। खोप लगाइसकेप�छ देखा पनर् सक्ने ल�णहरुमा 
खोक� लाग्ने, सुघ्ने शक्ती र स्वाद �लने �मतामा ह्रास आउदैन।   

▸य�द यी ल�ण देखापरेमा खोप लगाउनु अ�घ नै  कोरोना 19को संक्रमण भएको हुनसक्ने या श�ररले एन्ट�बडी उत्पादन गनुर् 

अ�घ संक्रमण भएको हुनसक्ने भएकोले तुरुन्त प�र�ण केन्द्रमा गएर प�र�ण गराउनुपछर् ।  
 
●कोरोना 19को खोप लगाइसकेप�छ उत्पन्न हुन सक्ने प्र�तकुल प्र�तकृया कस्तो हुन्छ? 
 
▸कोरोना 19को खोप लगाइसकेप�छ देखापनर् सक्ने प्र�तकृयामा खोप लगाएको भाग दखु्ने, सुिन्नने र रातो हुने हो। 

सामान्य प्र�तकृयामा जरो आउने, थकान लाग्ने, टाउको दखु्ने, मांसपेशी दखु्ने, वाकवाक� लाग्ने र बान्ता आउने 

जस्तो ल�ण  देखा पनर् सक्छ। यी सब खोप लगाइसकेप�छ सामान्यरुपमा देखा पन� प्र�तकृया भएकोले लगभग 3 

�दनमा सबै हराउछ। 

▸एकदमै  �बरानो केशमा शक हुने, श्वासप्रश्वासमा बाधा, होस हराउने, ओठ-मुख�भत्र सुिन्नन े आ�द हुन ुको साथसाथ ै गम्भीर 

एलज� प्र�तकृया(आना�फलािक्सस) प�न हुन सक्छ। 

▸खोप लगाइसकेप�छ किम्तमा 15 �मनेट ज�त खोप लगाएको स्थानमा रहेर गम्भीर एलज� प्र�तकृया (आना�फलािक्सस) 

देखा पछर् �क अवलोकन गनुर्पछर्। यो भन्दा अगा�ड अन्य कारण (औषधी, खाना, सुई लगाउदा आ�द)को कारण 

गम्भीर एलज� भएको छ भने अवश्य प�न 30 �मनेट सम्म रहेर अवलोकन गनुर्पछर् ।  
☞खोपको बारेमा थप जानकार� नुर��छब (https://nip.kdca.go.kr) �भत्र  उपलब्ध छ ।  यस�भत्र ‘खोप लगाइ सकेप�छ 
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स्वास्थ्य अवस्था चेक गन�’ मा िक्लक गरेर खोपको प्र�तकृया र सामना गन� त�रका बारेमा जान्न स�कन्छ 
 

●कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ प्र�तकुल प्र�तकृया देखापरेमा के गनुर्पछर्? 
 

▸य�द ,गम्भीर एलज� प्र�तकृया  (आना�फलािक्सस  इत्या�द) देखापरेमा  तुरुन्त 119मा फोन गन� वा निजकैको इमज�न्सी केन्द्रमा 

जान अनुरोध छ।  

▸खोपको प्र�तकुल प्र�तकृया भएको शंका लागेमा निजकैको स्वास्थ्य केन्द्र वा खोपको बारेमा जानकार� भएको नुर��छब 

(https://nip.kdca.go.kr) माफर् त �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ।  
 
●खोपबाट भएको हानीको सन्दभर्मा राज्यबाट ब्योहन� ��तपुत�को बारेमा जानकार� 

 

▸खोपको कारण श�ररमा प्र�तकुल प्र�तकृया सृजना भएको खण्डमा 「संक्रामक रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून」 अनुसार 

खोपबाट  भएको  हानीको  लागी  राज्यले ��तपुत�  प्रणाल�  सञ्चालन  गरेको  छ ।    

▸प्र�तकृया शुरु भएको �दने देखी 5 वषर् �भत्र �नवेदन �दन स�कन्छ। यसप�छ हानीको बारेमा अनुसन्धान  हुन्छ तथा 

खोप हानी ��तपुत� �वशेष� स�मतीको समी�ा माफर् त हानीको कारक स्वीकृत भएको खण्डमा ��तपुत� प्राप्त 

गनर् स�कन्छ।  

▸खोपको कारण हानी ब्योहनुर् परेको शंका लागेमा आफ्को �ेत्रको सम्बन्धीत स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर �नवेदन �दन स�कन्छ।  

☞यस सम्बन्धी �वस्तृत जानकार� सम्बन्धीत स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ  अथवा खोपको बारेमा जानकार� भएको 
नुर��छब (https://nip.kdca.go.kr) बाट जानकार� प्राप्त  गनर् स�कन्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nip.kdca.go.kr/
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कोरोना भाइरस  संक्रामक रोग - 19 (कोरोना19) रोकथाम गन� खोप 
स्वास्थ्यकम�को �न�मत्त जानकार� 

 

●2021साल 2म�हना सम्म , को�रयामा  दुई  �क�समको कोरोना 19 भ्यािक्सन  उपलब्ध छ। 
<भ्यािक्सनको �क�सम अनुसार लगाउन �मल्ने उमेर तथा लगाउने अव�ध 

सुची भ्यािक्सनको �क�सम लगाउने पटक लगाउने अव�ध 
एस्ट्रोजेनेका ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन (भाइरस भेक्टर) 2 पटक 8~12 हप्ता 

फाइजर न्युिक्लक ए�सड भ्यािक्सन 2 पटक 21 �दन 

▸ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन (भाइरस भेक्टर)को खण्डमा कोरोना19 भाइरसको सतह� एन्ट�जेन जीन अक� भाइरसको मोल्डमा हालेर श�ररमा 

�भत्र्याइन्छ भने न्युिक्लक ए�सड भ्यािक्सन (mRNA)को सन्दभर्मा कोरोना19 भाइरसको सतहको एन्ट�जेन जीन  RNAको 

रुपमा श�ररमा हालेर श�रर �भत्र सतह� एन्ट�जेन प्रो�टन सजृना गरेर भाइरस प्र�तर�ा प्र�तकृया शुरु हुन्छ । दईुवटै भ्यािक्सन िज�वत 

भ्यािक्सन नभएको कारण यसले कोरोना 19को संक्रमण  हंुदैन ।  

▸भ्यािक्सनको खोप लगाइसकेप�छ खोपले रोकथाम गन� अवधीको बारेमा पयार्प्त जानकार� नभएको वतर्मान अवस्थामा 

अनुमती भएको भन्दा बढ� पटक खोप नलगाउने सुझाव �दन्छ� ।  
 
 < कोरोना 19को खोप लगाउन नहुने व्यक्ती > 
 
▸कोरोना19को  संक्रमण भएको  शंका  लागेको  खण्डमा  (प�र�ण केन्द्र मा गएर तुरुन्तै रोगको प�र�ण गराउनु पछर् ) 

▸क्वारेन्टाइनमा भएका कोरोना 19का �बरामी तथा �बरामीसंग सम्पकर् मा आएका व्यक्ती (क्वारेन्टाइन 

�सिध्दएप�छ खोप लगाउन संभव छ) 

▸जरो (37.5℃) आएमा तथा तीव्र रोगको ल�ण देखा परेमा (ल�ण हराइन्जेल सम्म खोप लगाउन प�छ सान�) 

▸गभर्वती  तथा  18वषर् मु�नका �कशोर�कशोर� 

*अ�हलेसम्म  सुर�ा  र  खोपको प्रभावका�रताको बारेमा जानकार�  उपलब्ध  नभएको  कारण  खोप  लगाउन  �मल्ने   बगर्मा  
समावेश  नगरेको  

 
<कोरोना19को खोप लगाउन अयोग्य व्यक्ती> 
▸कोरोना 19 भ्यािक्सनमा भएको तत्वले गदार् गम्भीर एलज� प्र�तकृया (उदाहरणः आना�फलािक्सस) उत्पन्न 

भएको रेकडर् भएमा 

▸प�हलो पटक कोरोना 19को खोप लगाएप�छ गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएको ठहर भएमा   

ㆍ(फाइजर, मोडनार् भ्यािक्सन) polyethylene glycol(PEG) तथा सम्बिन्धत तत्व (molecules), polysorb ateको 
गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएको रेकडर् भएको ठहर भएमा खोप लगाउन अयोग्य ठह�रन्छ।   

*पो�ल एथे�लन  ग्लाइकोल  (PEG) तत्व  औषधी, आन्द्राको  इन्डोस्कोपीको  तयार� गदार्  चलाउनेकुरा (आन्द्रा सफा गन� 
तत्व), खोक�को  �सरप ,शंृ्रगार सामाग्री , छाला तथा अपरेशन गदार् प्रयोग गन� औषधी पदाथर्, दन्त मञ्जन, 
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आखाको लेन्ज तथा कन्ट्याक्ट जस्तो �व�भन्न कुरामा पाइन्छ। 
*Polysorbateले चां�ह PEG संग क्रस एलज�  प्र�तकृया सृजना गराउन सक्ने भएकोले polysorbateको कारण गम्भीर एलज� 
प्र�तकृया भएको रेकडर् भएमा फाइजर र मोडनार्को भ्यािक्सन लगाउन अयोग्य हूनेछ। 

 
ㆍ(एस्ट्राजेनेका भ्यािक्सन  ) polysorbateको कारण गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएको रेकडर् छ भने प�न खोप  

लगाउन अयोग्य हुनेछ ।  
*PEG समावेश नगरेको कारण , PEG   र क्रस एलज�  प्र�तकृया सृजना गनर् सक्ने polysorbate समावेश गरेको कारण 
PEG एलज�को शंका लागेमा एस्ट्रोजेनेका भ्यािक्सन खोप लगाउदा होश पुयार्उनुपछर्।  

भ्याक्सीनको �क�सम  
को�मनाथीजु (फाइजर) 

को�रयन एस्ट्रोजेनेका को�भड-19 भ्यािक्सन 
(एस्ट्रोजेनेका) 

संरचना  तत्व 
 

2[(polyethyleneglycol)-2000]-N, 

N-ditetradecylacetamide 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

Cholesterol 

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-diyl) 

bis(2-hexyldecanoate) 

Potassium chloride 

Monobasic potassium phosphate 

Sodium chloride 

Dibasic sodium phosphatedihydrate 

Sucrose 

L-Histidine 

L-Histidine hydrochloride monohydrate 

Magnesium chloride hexahydrate 

Polysorbate 80 

Ethanol 

Sucrose 

Sodium chloride 

Disodium edetate dihydrate 

water for injections 

 
 

● कोरोना19 रोकथाम गन� खोप लगाइसकेप�छ खोप लगाएकोले अवलोकन गन� समय  
 
▸खोप लगाउने हरेक व्यक्तीले खोप लगाइसकेप�छ कम्तीमा 15 �मनेट सम्म आफूलाई अवलोकन गनर् जानकार� 
गराइन्छ।  

▸थप, अन्य कुनै कारणले गदार् गम्भीर एलज� (उदाहरण: आना�फलािक्सस) भएको रेकडर् भएको व्यक्तीले चा�ह 

30�मनेट ज�त अवलोकन गनुर्पछर् ।  
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●प्रारिम्भक  स्वास्थ्य  प�र�ण गदार् ध्यान �दनुपन�  रोग �वषयक कुरा 

 
▸अ�हले गभर्वती हुनुहुन्छ? 
कोरोना 19को खोपले गभर्मा भएको �शशु तथा नवजात �शशुमा पान� असरको बारेमा एकदम कम जानकार� 
भएको कारण गभर्वती म�हलालाई कोरोना 19को खोप लगाउन सुझाव �ददैनौ।  
 

▸अरूबेला भन्दा फरक �क�समले आज कतै �बसञ्चो लागेको छ ? 
रुघा, झाडापाखाला जस्तो हल्का �बसञ्चो हुदा खोप लगाउन अयोग्य हुदैन। मध्यम स्तर भन्दा तीव्र �क�समको 
रोग भएको खण्डमा रोगको ल�ण सहज भइन्जेल सम्म खोप लगाउन पर सानुर् पछर्। य�द कोरोना 19को 
संक्रमण भएको शंका भएमा तुरुन्त प�र�ण केन्द्रमा गएर रोगको प�र�ण गनुर्पछर्।   
 

▸कोरोना19को प�र�ण गरेप�छ संक्रमण भएको �नदान पाउनु भएको छ? 
कोरोना19को खोप लगाउने �क नलगाउने �नणर्य �लनको लागी भाइरस प�र�ण र �सरमको प�र�ण गनर् 
जोड �ददैनौ। कोरोना19को खोप लगाउन अयोग्य अवस्थामा नभएमा संक्रमण हुन सक्ने संभावना भएप�न 
खोप लगाउन सुझाव �दन्छौ।  
संक्रमण तथा खोपको �बचमा हामीले जोड �दने न्युनतम दरु� नभएकोले प�हलो संक्रमण भएको  6 म�हना �भत्र 
दोहोरो संक्रमण हुने संभावना एकदम कम भएको दे�खएकोले प�हलो संक्रमण भएको 6 म�हना सम्म 
खोप पर सानर् स�कन्छ।     
कोरोना 19को संक्रमण आ�दको कारण �नष्कृय एन्ट�बडीको उपचार  (प्लाज्मा उपचार या मोनोक्लोनल 
उपचार)गरेका व्यक्तीमा कोरोना 19को खोपको सुर�ा तथा प्रभावका�रताको बारेमा जानकार� अ�हलेसम्म 
उपलब्ध छैन। 
अ�हलेसम्म अन्य भ्यािक्सन सगै खोप लगाउदा कोरोना 19को भ्यािक्सनको सुर�ा र प्रभावका�रताको बारेमा 
पयार्प्त जानकार� उपलब्ध नभएको कारण संगै खोप लगाउन सुझाव �ददैनौ। कोरोना19को खोप लगाउदा 
अन्य भ्यािक्सन खोप लगाउनु अ�घ-प�छ 14 �दनको अव�ध कायम गनर् जोड �दन्छौ।   
केबल,  अप्रत्या�शत  रुपमा  कोरोना 19को खोप अन्य भ्यािक्सनको खोप अ�घ ㆍ प�छ14 �दन �भत्रमा लगाएमा 
या अन्य भ्यािक्सन सँगै लगाएको खण्डमा थप खोप नलगाउन सुझाव �दन्छौ।  
 

▸ कोरोना19 भ्यािक्सनको खोप लगाइसक्नु भएको छ? 
अ�हलेसम्म �व�भन्न �क�समको कोरोना 19को भ्यािक्सन (न्युिक्लक ए�सड भ्यािक्सन (mRNA) मध्ये 
ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन (भाइरस भेक्टर)मा न्युिक्लक ए�सड भ्यािक्सन (mRNA) र ट्रान्स�मटर भ्यािक्सन 
(भाइरस भेक्टर) दवुै खोप जुधेमा त्यसको सुर�ा र प्रभावका�रताको बारेमा डाटा र जानकार� नभएको कारणले 
गदार् प�हलो पटक र दोस्रो पटक खोप लगाउदा एकै प्रकारको खोप लगाउन जोड �दइन्छ। य�द दघुर्टनावश 
�मसाएर खोप लगाएको खण्डमा थप खोप  लगाउन मना�ह ग�रन्छ।  
☞खोप लगाइसकेको भए, खोप लगाइसकेप�छ गम्भीर एलज� प्र�तकृयाको कारण उपचार गराउनुभएको छ? 
यो भन्दा अगा�ड कोरोना19को प�हलो खोप लगाएप�छ गम्भीर एलज� प्र�तकृया* भएको छ भने त्यो 
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�क�समको खोप फेर� नलगाउन सुझाव �दन्छौ।  
*आना�फलािक्सस आ�दको कारण प्राथ�मक उपचार तथा अस्पतालको उपचार आ�द 

 
▸ यस अ�घ गम्भीर एलज� प्र�तकृया (आना�फलािक्सस) भएर उपचार गराउनु भएको छ? 
सारा एलज� प्र�तकृया खोपसंग सम्बिन्धत हुं दैन। भ्यािक्सन या खोप लगाउने प्रकृया, भ्यािक्सनको 
संरचना तत्वसंग सम्बन्ध नभएको एलज� प्र�तकृया खोप नलगाउने कारण हुदैन।   
औषधी पदाथर्, दन्त मञ्जन, आखाको लेन्ज तथा कन्ट्याक्ट जस्तो �व�भन्न कुरामा पाइन्छ।  

यो भन्दा अगा�ड गम्भीर एलज� (आना�फलािक्सस) भएको रेकडर् भएको व्यक्तीले चा�ह खोप लगाइसकेप�छ 

30�मनेट ज�त अवलोकन गनुर्पछर् ।  

 
▸रगत जम्ने समस्या छ या रगत नजम्ने औषधी खादै हुनुहुन्छ? 
अरु  भ्यािक्सन झै यो सन्दभर्मा प�न खोप लगाउन स�कन्छ। रगत जम्ने समस्या भएमा या त्यसको लागी रगत 
नजम्ने औषधी खाइरहेको व्यक्तीको सन्दभर्मा म�सनो भ्यािक्सनको सुई (23G बढ�)को  प्रयोग ग�रन्छ। खोप 
लगाइसकेप�छ खोप लगाएको भाग �चलाउनु हुदैन र कम्तीमा 2 �मनेट सम्म हल्का �थच्नु पछर् ।  

 
▸अन्य जानकार� 

-(द�घर्रोगी ) रोगको प�र�ण न�तजा द�घर्रोग नभएको व्यक्तीसंग तुलना गदार् उस्तै  प्र�तर�ा प्र�तकृया देखा  परेर 
भ्यािक्सनको प्रभावका�रता भएको पक्का भए प�छ कोरोना19को खोप लगाउन बन्देज नभएमा खोप लगाउन 
सुझाव छ।   
 
-(HIVसंक्र�मत लगायत  प्र�तर�ा शक्ती कम भएका) प्र�तर�ाशक्ती कमजोर भएकाले कोरोना 19को खोप लगाउदा हुने 
सुर�ा र प्रभावका�रताको बारेमा डाटा र जानकार� अ�हले छैन ।खोप लगाएको खण्डमा कोरोना 19 
भ्यािक्सनको प्र�तर�ा प्र�तकृया घट्ने र प्रभावका�रतामा प�न असर पनर् सक्नेछ। तर फाइजर, 
एस्ट्राजेनेकाको कोरोना 19 भ्यािक्सन िज�वत भ्यािक्सन नभएकोले कोरोना 19को खोप लगाउन अयोग्य 
नभएमा खोप लगाउन सुझाव छ।  

 
-(दुध ख्वाउदै गरेका आमा) अ�हलेसम्म दधु ख्वाउने आमालाई खोप लगाउदा दधु ख्वाउने आमा तथा दधु खाने 
�शशुमा परेको सुर�ा तथा प्रभावका�रताको बारेमा कुनै डाटा वा जानकार� छैन।  कोरोना 19को खोप लगाउन 
अयोग्य नभएको भए दधु ख्वाउने आमालाई प�न खोप लगाउन सुझाव छ।   
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● भ्यािक्सन अनुसार खपइ लगाइसकेप�छको  प्र�तकुल प्र�तकृया 
भ्यािक्सनको 
�क�सम 

को�मनाथीजु (फाइजर) को�रयन एस्ट्रोजेनेका को�भड-19 भ्यािक्सन 
(एस्ट्रोजेनेका) 

Abnormal 

Reaction 
प्र�तकुल  
प्र�तकृया 

•प्राय �रपोटर् ग�रएको प्र�तकृयामा खोप लगाएको   
भागमा पीडा (84.1%), थकान (62.9%), टाउको दखु्ने 
(55.1%), मांसपेशी दखु्ने (38.3%), �चसो लाग्ने 
(31.9%),  जोन� दखु्ने 
(23.6%), जरो आउने (14.2%) छन।खोप लगाएको भाग  
फुल्ने (10.5%), खोप लगाएको भाग रातो हुने 
(9.5%),  बारम्बार वाकवाक� लाग्ने (1.1%),  
दबुर्लता (0.5%) र �लम्फे�टक ग्रन्थीको जलन (0.3%)  
हुने प�न उल्लेख छ।  

 
•वहृत स्तरको रोग �वषेश प�र�णमा भ्यािक्सन 
लगाइसकेप�छ 4 ओटा केशमा तीव्रस्तरको  
अनुहारको प�ाघात भएको दे�खएको छ साथै  
सबै केश के�ह हप्ता प�छ फे�र �नको भएको 
पाइएको छ। 

•प्राय प्र�तकुल प्र�तकृया कम भएको 
पाइएको छ, खोप लगाइसकेको के�ह 
�दनमा हराउने गरेको छ। 7 �दन सम्म 
लगतार भएको सामान्य प्र�तकृया 4% 
तथा शा�रर�क  
प्र�तकृया 13% ज�त भएको पाइएको छ।  

 
•बारम्बार �रपोटर् हुने प्र�तकुल प्र�तकृयामा खोप  
लगाएको भाग संवेदनशील भएर पीडा 
हुने(60%भन्दा बढ�), खोप लगाएको भागमा 
पीडाㆍ टाउको दखु्ने ㆍ थकान(50% भन्दा 
बढ�), मांसपेशी दखु्नेㆍ दबुर्लता (40% भन्दा 
बढ�), जरो ㆍ �चसो लाग्ने(30% भन्दा 
बढ�),जोन� दखु्नेㆍ वाकवाक� 
लाग्ने(20% भन्दा बढ�) हो। 

 
यो सामाग्री प्रवासी उल्था तथा दोभासे केन्द्र �लङ्क (LINK)बाट उल्था ग�रएको हो 051) 818-5759 

 

 


