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बालबाललका भएका परिवािहरूल ेCOVID-19 लवरुद्धका 

खोपहरू बािे के जान्नुपर्छ  

हामी बुझ्छौं कि धेरै माकिसहरूसँग आफ्िो बच्चािो लाकग COVID-19 खोपहरू बारे प्रश्नहरू ् ि्। तल आमाबाबु र हेरचाहितााहरूले सोधेिा 

सामान्य प्रश्नहरूिो जवाफहरू तल ् ि।् 

1. COVID-19 खोपहरूले हामीलाई लबिामी नबनाइ COVID-19 सँग कसिी लड्ने भनेि 

हाम्रो शिीिलाई लसकाउँर्। 

COVID-19 खोपहरूले हाम्रो शरीरलाई COVID-19 भाइरसले िसरी िाम ग ा्  भने्न पूवाावलोिि किन्  ्ताकि हाम्रो प्रकतरक्षा प्रणालीले यसलाई 

पकहचाि गिा र त्यससँग लड्ि सिोस्। त्यसलेेे हाम्रो शरीरलाई हामीलाई सुरकक्षत राख्न एन्टीबडी भकििे रोग-कवशेष प्रोकििहरू किमााण गिा्। 

COVID-19 कवरुद्धिो खोप लगाएिै िारण हामीलाई COVID-19 लागै्दि। 

COVID-19 भाइरस तुलिात्मि रूपमा ियाँ भाइरस भए तापकि वैज्ञाकििहरूले िशिछिेँखख िोरोिा भाइरसिो भिेर कचकििे यी प्रिारिा 

भाइरसहरूिो अध्ययि गरररहेिा ् ि्। अमरेरिामा उपलब्ध सबै COVID-19 कवरुद्धिा खोपिा खिकििल िरायलहरू पूरा गररएिा ् ि् र 

कतिलाई अमेररिी खाद्य एवम् औषकध प्रशासिद्वारा आपत््िालीि प्रयोगिा लाकग अिुमकत प्रिाि गररएिो ् । कतिलाई कचकित्सा तथा 

जिस्वास्थ्य कवज्ञहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा र यहाँ भमोन्टिा लाकग कसफाररस गरेिा ् ि्। अकहले बालबाकलिा तथा किशोरकिशोरीसकहत लाखछ ँ

माकिसहरूले सुरकक्षत ढङ्गले COVID-19 कवरुद्धिो खोप लगाएिा ् ि्। 

 

2. केही मालनसहरूलाई खोपका साइड इफेक्टहरू हुन सक्र्न् ति ती सामान्यतया हल्का 

लकलसमका हुन्र्न् ि लामो समयसम्म लिकै्दनन्। 

यो खोप बालबाकलिालाई पयााप्त सुरक्षा कििे र सिेसम्म िम असर हुिे गरी तयार गररएिो ् । बालबाकलिािा लाकग यो खोपिो डोज १२ वषा वा 

सोभन्दा बढी उमेरिा माकिसहरूलाई किइिे डोजभन्दा िम हुन््।  

िेही व्यखिहरूलाई खोप लगाएपक् ् ोिो समयिा लाकग असर हुिे् भिे अरूले सधैं भन्दा िुिै फरि महसुस गिे ् ै िि्। COVID-19 

कवरुद्धिा खोपूबाि हुिे असरहरू तपाईौंिो शरीरले COVID-19 कवरुद्ध प्रकतरोध क्षमता किमााण गरररहेिो ्  भने्न िुरािा सामान्य सङे्कतहरू हुि।् 

सबैभन्दा आम रूपमा िेखखिे असरहरू किम्नािुसार ् ि्: पाखुरामा खोप लगाइएिो ठाउँमा िुख्ने, ज्वरो आउिे, शरीर िाम्ने र थिाइ लागे्न। 

 

3. खोप नलगाउनुका आफ्नै जोखखमहरू र्न् जस्त ैगम्भीि रूपमा लबिामी पने, मुिुसम्बन्धी 

समस्याहरू हुन सके्न ि लामो समयसम्म िलहिहने लक्षणहरू देखा पने। 

खोप िलगाउँिा तपाईौंिो बच्चामा COVID-19 बाि कबरामी हुिे जोखखम बढ्ि्। धेरै बच्चाहरू हल्का कबरामी पिा्ि ्तर िोही बच्चाहरू धेरै 

कबरामी प ा् ि् र अस्पतालमा भिाा समेत हुिुपिे हुन् ।  

COVID-19 बाि कबरामी परेिा िेही माकिसहरूमा लामो समयसम्म लक्षणहरू रकहरहि सक् ि्् (जसलाई लङ COVID भकिन््)। बच्चाहरूमा 

िेखखइरहिे सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूमा थिाइ लागे्न, िाउिो िुख्ने, सुत्न समस्या हुिे, ध्याि िेखित गिा िसके्न, माौंसपेशी र जोिी िुख्ने र खोिी 

लागे्न आकि पिा्ि्। 

खोपिो तुलिामा मुिु जल्िे समस्या (मायोिाडााइकिस) िो जोखखम COVID-19 सङ्रमणमा बढी हुन््। मायोिाडााइकिस COVID-19 कवरुद्धिो 

खोपसँग सम्बखित िुलाभ साइड इफेक्ट हुि सक्् तर सामान्यतया उपचार िगिाा पकि आफँै कििो हुन् । 
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बालबाकलिामा COVID-19 िो सङ्रमणसँग सम्बखित िुलाभ तर गम्भीर अवस्थामा उिीहरूिा अङ्गहरू सुकन्नन् ि्, जसलाई मखिकसस्टम 

इन्लेमेिरी कसन्ड्र ोम वा MIS-C भकिन््। वैज्ञाकििहरूले अझै पकि MIS-C र यसले बच्चाहरूलाई िसरी असर ग ा्  भने्न बारे अध्ययि गरररहेिा 

्ि्।  

तपाईौंिो बच्चालाई सुरकक्षत राख्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भिेिो COVID-19 िो सङ्रमणबाि बच्न मद्दत गिुा हो — तपाईौं उिीहरूलाई खोप 

लगाउिे, गुणस्तरीय मास्क लगाउिे र भीडभाड हुिे ठाउँहरूमा िजािे जस्ता उपाय अपिाउि मद्दत गिा सकु्नहुन् । 

 

4. COVID-19 लवरुद्ध खोप लगाउँदा यसका लवलभन्न लाभहरू हुन्र्न्।  

COVID-19 कवरुद्धिा खोपले माकिस माकिसकबचमा COVID-19 ले किम्त्त्याउि ेभाइरस फैलिे जोखखम िम गिा सक््। लगाउि कमल्ि ेसबैले खोप 

लगाउिाले खोप लगाउि िकमल्िे िाजुभाइ कििीबकहिी र सङ्रकमत भएमा धेरै कबरामी हुिे जोखखममा रहेिा पररवारजिलगायत सम्पणूा 

पररवारलाई मद्दत गिा सक््। 

खोपहरूले पकहलेिो COVID-19 िो सङ्रमणभन्दा राम्ररी सुरक्षा प्रिाि गिा्ि्। पकहले िै COVID-19 सङ्रमण भइसिेिा र खोप 

िलगाएिा माकिसहरूलाई खोपिो पूरा मात्रा लगाएिा माकिसहरूिो तुलिामा फेरर भाइरस सङ्रमण हुिे सम्भाविा बढी हुन््। 

भमोन्टिा बालबाकलिाहरूिो COVID-19 परीक्षण गराउँिा पोकजकिभ िकतजा आउँिा, यसले पररवार, बाल स्याहार िायारम र कवद्यालयहरूलाई 

असर गिा्। खोप लगाउिाले बालबाकलिालाई गम्भीर रूमा कबरामी हुिबाि बचाउिे ्  र हाम्रो समुिायमा COVID-19 फैलि िकिि मद्दत गिा 

सक््।  

खोप लगाउिुिो अथा थप स्वतन्त्रता पकि हुन््, जसले गिाा भमोन्टिा बालबाकलिाहरू वास्तवम ैबालबाकलिा रहि सके्न ् ि्। साथीभाइ र 

पररवारजिलाई भेि्िे, यात्रा गिे र कवद्यालय जािे िुरामा धेरै कचन्ता कलिु पिैि।  

 

5. तपाईं आफ्ना बालबाललकाहरूलाई COVID-19 खोप लगाउन तयाि भएको महसुस गनछ 

सघाउन सकु्नहुन्र्। 

िुिै पकि खोप लगाउििा लाकग बालबाकलिाहरूलाई उिीहरू तयार भएिो महसुस गिा सघाउि अकभभावि र स्याहारितााहरू ठूलो भूकमिा 

खेल्ि सक््ि्। उिीहरूसँग खोप लगाएपक् िे अपेक्षा गिे र आउँिा कििहरूमा िे हुि सके्न ्  भने्न बारेमा िुरा गिुाहोस्। खोप लगाइसिेपक् 

एि वा िुई कििसम्म उिीहरूले थोरै कबसञ्चो महसुस गिा सके्न ् ि् तर त्यो धेरै समयसम्म रहँिैि। 

उिीहरूसँग खोपले उिीहरूिो शरीरलाई COVID-19 भाइरससँग िसरी लड्ि कसिाउँ् र खोप लगाएर उिीहरूले आफू वरपरिा सबैलाई 

सुरकक्षत राख्न िसरी मद्दत गिे ् ि् भने्न बारेमा िुरा गिुाहोस्।  

 

अलभभावक ि स्याहािकताछहरूका लालग थप जानकािी: 

● COVID-19 खोप लगाउिे (भमोन्ट स्वास्थ्य कवभाग):  

www.healthvermont.gov/MyVaccine | www.healthvermont.gov/KidsVaccine 

● COVID-19 खोप प्ाकडिो कवज्ञाि: अकभभाविहरूिा लाकग प्राय: सोकधिे प्रश्नहरू (अमेररिि एिेडेमी अफ पेकडयाकिरक्स): 

www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science- Behind-the-COVID-

19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx 
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