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COVID-19 िव�द्धको खोपको दोस्रो डोज  
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तयार पा�रएको िमित: 05/2021 
   

 िबरामीको नाम: ____________________________________ जन्म िमित: _________________   
 

रोग िनयन्त्रण तथा संर�ण केन्द्र (CDC) द्वारा प्रकािशत:  

 
COVID-19 िव�द्धका खोपका िविभन्न उत्पादनह� एकअकार्सँग अदलबदल गनर् िमल्छ िक िमल्दैन भन्ने 
सम्बन्धमा जानकारी  

तोिकएको अवस्थामा हाल FDA द्वारा स्वीकृत कुन ैपिन COVID-19 िव�द्धको खोप प्रयोग गनर् सिकन्छ । ACIP ले 
उत्पादनको प्राथिमकता िनधार्रण गदैर्न । यद्यिप, COVID-19 िव�द्धका खोपह� अदलबदल गरेर प्रयोग गनर् िमल्दैन 
। िभन्न-िभन्न खोप लगाउँदा कि�को सुरि�त र प्रभावकारी ह�न्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन ग�रएको छैन । दुबै डोज एकै 
कम्पनीको लगाउनुपछर् । 

पिहलो डोजको लािग िदइएको mRNA खोप उत्पादन िनधार्रण गनर् नसिकन ेवा उपलब्ध नह�न ेअपवादमूलक 
अवस्थाह�मा, mRNA COVID-19 खोप िस�रज पूरा गनर् दुई डोजका िबचमा न्यूनतम 28 िदनको अन्तरालमा कुन ै
पिन उपलब्ध mRNA COVID-19 खोप लगाउन सिकने छ । अस्थायी �पमा उही mRNA खोप उत्पादन उपलब्ध 
नह�न ेअवस्थाह�मा, िभन्न कम्पनीको खोप प्रयोग गरेर खोप लगाउनुभन्दा उही कम्पनीको खोप नपाउञ्जेल दोस्रो 
डोज लगाउन िढलाइ गनुर् (6 ह�ासम्म) राम्रो ह�न्छ । यिद यी अवस्थामा (वा अनजानमा) दुई िभन्न-िभन्न mRNA 
COVID-19 खोपका दुई डोजह� लगाएमा हालको लािग ती दुईमध्य ेकुन ैपिन उत्पादनको अित�र� डोज लगाउन े
िसफा�रस ग�रँदैन । त्यस्ता व्यि�ह�लाई mRNA खोपको दोस्रो डोज लगाएको 2 ह�ापिछ COVID-19 िव�द्धको 
पूणर् खोप लगाएको मािनन ेछ । 

mRNA COVID-19 खोपपिछ जेन्सन (Janssen) ले िवकास गरेको COVID-19 िव�द्धको खोपको सुर�ा र 
प्रभावका�रता िनधार्रण ग�रएको छैन । यद्यिप िबरामीले mRNA COVID-19 खोपको पिहलो डोज लगाएको भएमा 
तर उही खोप वा िभन्न mRNA COVID-19 खोप लगाएर खोप िस�रज पूरा गनर् नसकेका (जस्तै, प्रितकूल ल�णका 
कारण) सीिमत, असाधारण अवस्थाह�मा mRNA COVID-19 खोप डोज लगाएको कम्तीमा 28 िदनको अन्तरालमा 
जेन्सनले िवकास गरेको COVID-19 िव�द्धको खोपको एउटा डोज लगाउन िवचार गनर् सिकने छ । mRNA 
COVID-19 खोप लगाएपिछ जेन्सन ले िवकास गरेको COVID-19 िव�द्धको खोप लगाउन ेिबरामीह�ले िमिश्रत 
खोप िस�रज नभएर जेन्सनले िवकास गरेको खोपको एउटा मान्य डोज लगाएको मान्नुपदर्छ र जेन्सनले िवकास गरेको 
COVID-19 िव�द्धको खोपको एउटा डोज लगाएको 2 ह�ापिछ पूणर् खोप लगाएको मािनन ेछ । 

 
 

• मैले िक्लिनक कमर्चारीलाई सूिचत गरेको छु िक मैले (वा मािथको िबरामीले) पिहलो डोजको 
�पमा प्रा� गरेको COVID-19 िव�द्धको खोप उत्पादन (अथार्त् फाइजर-बायोटेक, मोडेनार्) 
सत्य र सही रहेको िव�ास छ ।  
 

• मैले िक्लिनक कमर्चारीलाई सूिचत गरेको छु िक मलाई म(वा मािथको िबरामी) ले COVID-19 
िव�द्धको खोपको पिहलो डोज लगाएको िमित सत्य र सही हो भन्ने मलाई िव�ास छ । 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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• भमोर्न्ट स्वास्थ्य िवभाग र यस खोप िक्लिनकले मेरो (वा मािथको िबरामीको) पिहले प्रा� गरेको 
पिहलो डोज (अथार्त फाइजर-बायोटेक, मोडेनार्) को सत्यता प्रमािणत गनर् असमथर् छन् भन्ने कुरा 
मैले बुझेको छु । 

•  मैले COVID-19 िव�द्धका खोप उत्पादनह� दोस्रो डोजमा प्रा� भएको खोपको प्रकार 
प�रवतर्न गनेर् बारेमा चचार् गनेर् COVID-19 िव�द्धका खोप उत्पादनह� अदलबदल गनर् सिकने 
�मतासम्बन्धी रोग िनयन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (CDC) बाट प्रा� मािथका सामग्रीह� पढेको 
छु ।   
 

• दुई िभन्न प्रकारका COVID-19 खोप (उदाहरणको लािग: पिहलो डोज मोडेनार् र दोस्रो डज 
फाइजर- बायोएनटेक लगाउने) लगाउँदाको सुर�ा र प्रभावका�रताको बारेमा अध्ययन ग�रएको 
छैन र कुनै िनष्कषर् िनकािलएको छैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु । 

 
 
अिभभावकको हस्ता�र: 
____________________________________________________________ 
 
सहमित फाराममा हस्ता�र ग�रएको िमित: 
___________________________________________________ 
 
अिभभावक / कानुनी अिभभावकको हस्ता�र * (यिद िबरामी 18 वषर्भन्दा कम उमेरको भएमा) 
___________________________ 
*यिद नाबािलग राज्यको संर�षणमा छन् भने कुनै आिधका�रक प्रितिनिधले हस्ता�र गनुर्पनेर् ह�न्छ । 
 
अिभभावक / कानुनी अिभभावकको नाम (कृपया स्प� अ�रमा 
लेख्नुहोस्):______________________________________ 
 
अिभभावक / कानुनी अिभभावकको हस्ता�र** (यिद िबरामी 18 भन्दा कम उमेरको भएमा) 
___________________________ 
**यिद नाबािलग राज्यको संर�षणमा छन् भने, कुनै आिधका�रक प्रितिनिधले हस्ता�र गनुर्पनेर् ह�न्छ । 
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