COVID-19 विरुद्धका खोपहरूका बारे मा तपाईंले थाहा पाउनुपने कुराहरू
मार्च 2021
कोरोनाभाइरसका नामले पनन चर्ननने COVID-19 का कारण संसारभरका माननसहरू
बबरामी परररहे का छन ् । मास्क लगाउनुका साथै 6 फिट दरू ी कायम राख्नु र हात धुनुका
साथै खोप लगाउनु COVID-19 को सङ्क्रमण फैलन कम गनन मद्दत पुर्
याउने महत्वपूणन
उपायहरू हुन ् । खोप लगाउनाले तपाईको शरीरलाई भाइरससँग लड्न मद्दत गदचछ र
तपाईलाई बबरामी हुनबाट जोगाउँ छ । जनत धेरै व्यक्ततले खोप लगाउँ छन ्, हामीले COVID19

महामारीको

त्यनत

नछटो

अन्तत्य

गनच

सतछौँ

।

COVID-19 विरुद्धका खोपहरूबारे जान्तनुपने केही कुराहरू यहाँ ददइएका छन ्:

1. COVID-19 विरुद्धको खोपले तपाईको शरीरलाई तपाईलाई विरामी िनाउने
भाइरससँग कसरी लड् ने भनेर वसकाउँ दछ ।
COVID-19 विरुद्धको खोपमा तपाईलाई रोग लगाउने तत्त्ि हुँदैन । खोपले तपाईको शरीरलाई खासमा

तपाईलाई रोग नलागी नै तपाईलाई रोग लागेको सोच्न लगाउँ छ । रोग विरूद्ध लड्ने तपाईको शरीरको रोग
प्रनतरोधात्मक प्रणालीले एन्तटीबडीहरू बनाएर खोपका विरुद्ध प्रनतफिया ददन्तछ । एक्न्तटबडीहरू रोग-विशेष
प्रोदटन हुन ् र यी भाइरस दे ख्ने बबविकै उतत भाइरससँग लड्छन ् । उपलब्ध रहे का कुनै पनन खोपले कुनै व्यक्ततको
DNA मा असर गने िा उतत DNA सँग अन्ततरफिया गने गदै न ।

2. अध्ययनहरूले ती खोप सुरवित र प्रभािकारी भएको दे खाउँ छन् ।
हाल उपलब्ध रहे का तीन िटा खोपहरूका क्तलननकल परीक्षणमा 117,000 भन्तदा बढी माननसहरू सहभागी
भएका चथए । िाइजर-बायोएनटे कको क्तलननकल परीक्षणमा 43,000 भन्तदा बढी, मोडेनाचको क्तलननकल
परीक्षणमा 30,000 भन्तदा बढी र जोहन्तसन एन्तड जोहन्तसनको क्तलननकल परीक्षणमा 44,000 भन्तदा बढी
माननस सहभागी भएका चथए । ज्येष्ठ नागररक, आददिासी र अश्िेत माननसहरूलगायत विभभन्तन पष्ृ ठभूभमका
माननसहरूलाई ती क्तलननकल परीक्षणहरूमा सामेल गराइएको चथयो । अस्पताल भनाच हुनु पने अिस्थाबाट
जोगाउन र मत्ृ युको रोकथाम गनचमा तीनिटै खोपहरू सुरक्षक्षत र उविकै प्रभािकारी छन ् । यो फ्लूको सुई जस्ता
अन्तय खोपहरूको मल्
ू याङ्कन गदाच सामान्तयतया प्रयोग गररने मापदण्ड हो ।
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खोपहरूले क्तलननकल परीक्षणका प्रफियाहरू पार गरे का छन ्, नतनलाई अमेररकी खाद्य तथा औषचध व्यिस्था
विभागद्िारा आपत्कालीन प्रयोगको लाचग अनुमोदन गररएको चथयो र चर्फकत्सा र जनस्िास््य विद्हरूद्िारा
राष्रव्यापी रूपमा र यहाँ भमोन्तटका लाचग भसिाररस गररएको छ । कदहलेकाहीीँ, COVID-19 विरुद्धका खोपहरू
जस्तै कुनै खोप तत्काल र्ादहने भएमा अनुसन्तधानकताचहरूले अनम
ु ोदन प्रफियाको गनत बढाउन र्रणहरूलाई
संयोजन गने गदचछन ् । यसको अथच उनीहरूले कुनै महत्त्िपूणच र्रणहरू छाड्छन ् भन्तने होइन तर यसले
प्रफियालाई अझ नछटो अगाडड बढाउन मद्दत गदचछ ।

COVID-19 खोपमा समािेश गररएका पदाथचहरू अन्तय खोपहरूमा पाइने पदाथचहरू जस्तै छन ् । नतनमा प्रोदटन,
फ्याट(चर्ल्लो पदाथच), नुन र पोभलसोरबेट हुन्तछन ् । mRNA खोपहरू (िाइजर-बायोएनटे क र मोडेनाचले विकास
गरे को) मा चर्नी र पोभलथाइभलन ग्लाइकोल पनन हुन्तछ । ती खोपमा कुनै भ्रुण तन्तत,ु सुँगुर-बङ्गुरजन्तय उत्पादन,
अण्डा, क्जलेदटन, लेटेतस िा वप्रजभेदटभहरू हुँदैनन ्।

3. खोपहरू दशक ँको अनुसन्धानपवछ विकास गररएको वियो ।
COVID-19 रोग लगाउने विशेष प्रकारको कोरोनाभाइरस तुलनात्मक रूपमा नयाँ भए तापनन िैज्ञाननकहरूले
दशकौँदे खख अन्तय कोरोनाभाइरस विरुद्धका खोपहरूको अध्ययन गरररहे का छन ् । कोरोनाभाइरस विरुद्धका
खोपहरूको अनुसन्तधान सन ् 2003 मा भसभभयर एतयुट रे क्स्परे टरी भसन्तरोम (SARS) महामारीको बेलामा सुरु
भएको चथयो र सन ् 2012 मा भमडल इस्ट रे क्स्परे टरी भसन्तरोम (MERS) महामारीको िममा यस कायचलाई
ननरन्ततरता ददइयो । COVID-19 को पदहर्ान भएपनछ यो नयाँ कोरोनाभाइरसबाट छुटकारा पाउनमा विश्िव्यापी
रूपमा ध्यान केक्न्तित गररनुका साथसाथै ठूलो रकमको सहयोगले, सुरक्षक्षत र प्रभािकारी खोप विकास गनच शोध
प्रफियालाई गनत ददन मद्दत गर्
यो ।
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4. COVID-19 विरुद्ध कुन खोप लगाउने हो त्यसको आधारमा एक िा दु ई पटक
लगाइन्छ।
िाइजर-बायोएनटे कले विकास गरे को खोप लगभग 21 ददनको अन्ततरमा दई
ु पटक लगाइन्तछ । मोडेनाचले
विकास गरे को खोप लगभग 28 ददनको अन्ततरमा दई
ु पटक लगाइन्तछ । जोहन्तसन एन्तड जोहन्तसनले विकास
गरे को खोप एक पटक लगाइन्तछ । तीन िटै खोपमा तपाईंको शरीरले प्रभािकारी ढङ्गले COVID-19 रोग लाग्ने
भाइरस विरुद्ध लड्न सतने हुनको लाचग लगभग 14 ददन लाग्छ ।

5. साइड इफेक्टहरू दे खखनुको अिथ खोपले काम गरररहे को छ भन्ने हुन्छ ।
खोपहरूका लाचग गररएका क्तलननकल परीक्षणहरूमा केही सहभागीहरूले कडा प्रनतरक्षात्मक प्रनतफिया दे खाए
जसले गदाच प्रायः साइड इिेतटहरू दे खखएका चथए । दई
ु पटक लगाइने खोपका हकमा दोस्रो पटक खोप लगाउँ दा
पदहलो पटकको तुलनामा सघन प्रनतरक्षात्मक प्रनतफिया दे खखन सतछ । भन्तनुको अथच अझ गम्भीर साइड
इिेतटहरू दे खखन सतछन ् । यो सामान्तय नै हो र तपाईंको शरीरले COVID-19 सँग लड्न भसतने यसरी नै हो ।
सबैभन्तदा आम रूपमा दे खखएका र्ार साइड इिेतटहरूमा सुई लगाएको ठाउँ मा दख्न
ु े, थकान हुने, टाउको दख्न
ु ेर
मांसपेशी दख्न
ु ने हो । केही व्यक्ततहरूमा खोप लगाएपनछ एलजी
ु े चथए । ती असरहरू केही ददनमै हराउनप
दे खखएको चथयो तर यो विरलै दे खखन्तछ ।

6. विवकत्सा समस्या भएका अवधकाां श व्यखिहरूले पवन खोप लगाउनुपदथ छ ।
खिवनकल अध्ययनहरूमा, COVID-19 विरुद्धका खोपहरू चर्फकत्सा समस्या भएका र नभएका सबै
माननसहरूका लाचग त्यनत नै प्रभािकारी दे खखएको चथयो । िास्तिमा, केही स्िास््य समस्याहरू भएका
व्यक्ततहरूलाई COVID-19 रोग लाग्यो भने उनीहरू अझ धेरै बबरामी हुने सम्भािना हुन्तछ, त्यसैले खोप लगाउनु
अझ महत्त्िपूणच हुन सतछ । आिूले खोप लगाउनु पछच फक पदै न भन्तने कुरामा भन्तनेमा तपाईं ननक्श्र्त हुनह
ु ु न्तन
भने तपाईंको स्िास््य सेिा प्रदायकसँग आफ्ना समस्याहरूका बारे मा कुरा गनह
ुच ोस ् । यदद तपाईंसँग स्िास््य
सेिा प्रदायक छै नन ् भने 2-1-1 मा कल गरे र आफ्नो नक्जकको क्तलननकमा सम्पकच गनह
ुच ोस ् ।
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7. तपाईले खोप लगाएपवछ पवन COVID-19 रोकिामका लावग कदमहरू
िावलरहनु पदथ छ।
खोपले तपाईको शरीरलाई COVID-19 सँग लड् न वसकाउनको लावग समय लाग्छ, त्यसैले तपाईले लगाउने
खोपको प्रकारका आधारमा सिै डोज लगाएको केही हप्तासम्म यो खोपले तपाईांलाई सुरिा नवदन सक्छ ।
तपाईांले खोप लगाएपवछ पवन नजानी-नजानी भाइरस फैलाउन सक्नुहुन्छ वक सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीलाई
हालसम्म िाहा भइसकेको छै न । पयाथप्त मावनसहरूलाई खोप नलगाएसम्म र हामीलाई अझ िढी जानकारी
उपलब्ध नहुँ दासम्म, हामीले मास्क लगाउने, 6 वफट दु री कायम राख्ने र हात धुने जस्ता सुरिात्मक
वदशावनदे शहरू पालना गनुथपदथ छ। विशेष गरी खोप नलगाएका िा COVID-19 िाट धेरै विरामी हुने िढी जोखखममा
रहे का व्यखिहरूको िरपर हुँ दा ती उपाय अपनाइरहनुपदथ छ ।

8. तपाई अवहले खोपको लावग योग्य हुनुहुन्छ वक हुनुहुन्न र तपाई योग्य भएपवछ कहाँ िाट
खोप लगाउने भन्ने िारे मा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्य विभागको िेबसाइटमा COVID-19 विरुद्धको खोपको लाचग हाल को-को योग्य छन ् र त्यसपनछ को
योग्य हुने छन ् भन्तनेबारे जानकारी उपलब्ध छ । तपाईं खोप लगाउन योग्य हुनुभएपनछ तपाईले खोप लगाउन
अपोइन्तटमेन्तट भलन सतनुहुनेछ । हामी हाम्रो िेबसाइटमा, सामाक्जक सञ्जालमा र समार्ारमा नयाँ जानकारी
सेयर गनेछौँ ।

9. COVID-19 विरुद्धका खोपहरू ननःशुल्क लगाउन पाइन्तछ ।
COVID-19 विरुद्धका खोपहरू भमोन्तटबासीहरूलाई ननःशल्
ु क प्रदान गररन्तछ । तपाईको स्िास््य बीमा नभएका
खण्डमा पनन तपाईं ननःशुल्क रूपमा खोप लगाउन सतनुहुन्तछ । तपाईलाई खोप लगाउने प्रदायकले तपाईको
बीमा कम्पनीलाई प्रशासननक शुल्क नतराउन सतछ तर तपाईंले COVID-19 विरुद्धको खोप ननःशुल्क लगाउन
पाउने ग्यारे न्तटी गररएको छ ।
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