तपाईंले बालबाललकाहरूका लागि COVID-19
खोपहरूका बारेमा थाहा पाउनुपने कुराहरू
1. COVID-19 खोपले वास्तवमा हामीलाई बबरामी निराईकन
COVID-19 सँि कसरी लड्ने भनेर हाम्रो शरीरलाई लसकाउँ छ ।

COVID-19 खोपले हाम्रो शरीरलाई COVID-19 भाइरसले कसरी काम िछछ भनेर झलक देख ाउँ छ ताकक हाम्रो रोि
प्रततरक्षा प्रणालीले त्यसलाई पहहचान िरेर त्यसलाई नष्ट िनछ सकोस ् । त्यसले हाम्रो शरीरलाई हामीलाई सुरक्षक्षत
राख्नका लागि एन्टीबडी भतनने रोि-ववशेष प्रोहटनहरू तनमाछण िनछ लसकाउँ छ । COVID-19 खोप लिाएकै कारण
हामीलाई COVID-19 लाग्दैन ।

2. अध्ययनहरूले COVID-19 खोपहरू 12 दे खख 15 वषछ बीचका
बालबाललकाहरूका लागि सरु क्षक्षत र प्रभावकारी रहे को दे खाएका
छन ् ।

अमेररकामा उपलब्ध सबै COVID-19 खोपका क्ललतनकल ट्रायलहरू परू ा िररएको छ र आपत्कालीन प्रयोिका लागि
ततनलाई अमेररकी खाद्य एवम ्औषगध प्रशासन तनकायद्वारा अनुमतत प्रदान िररएको छ । ती सबैलाई गचककत्सा तथा
जनस्वास््य ववज्ञहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा र यहाँ भमछन्टका लागि लसफाररस िररएको छ ।
फाइजर खोपको 12 देखख 15 वषछसम्म बालबाललकाहरू बीचमा िररएका क्ललतनकल ट्रायलहरूले उलत उमेर
समूहका लागि सो खोप सुरक्षक्षत र प्रभावकारी रहेको देख ाएका छन ् । क्ललतनकल ट्रायलको क्रममा फाइजर खोप
लिाउने कुनै बच्चा COVID-19 बाट बबरामी भएनन ् ।
6 महहनासम्मका कललला बालबाललकाहरूमा फाइजर खोपको क्ललतनकल ट्रायल अहहले सुरु हँद
ु ैछ र चाँडै नै थप
जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।

3. COVID-19 ववरुद्ध खोप लिाउँ दा भमछन्टका बालबाललकाहरूका
लागि यसका ववलभन्न लाभहरू हुन्छन ् ।
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मे 2021 सम्ममा, महामारी सरु
ु भएदेखख भमछन्टका 4,000 भन्दा बढी बालबाललकाहरूको COVID-19 को
परीक्षणमा पोक्जहटभ नततजा आइसके को छ र त्यसले हाम्रा बालबाललका, पररवार, बाल स्याहार कायछक्रम तथा
स्कुलहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । हाम्रा बालबाललकालाई खोप लिाइहदँ दा त्यसले उनीहरूलाई सुरक्षक्षत तथा
स्वस्थ राख्नेछ र हाम्रा समुदायहरूमा COVID-19 को फै लावटलाई रोलनमा मद्दत िनेछ ।
खोप लिाउनुको अथछ थप स्वतन्रता पतन हुन्छ, जसले िदाछ भमछन्टका बालबाललकाहरू वास्तवमै बालबाललका रहन
सलनेछन ् । उनीहरूले आफ्ना खोप लिाएका अन्य साथीभाइलाई भेट िनछ, भमछन्टभन्दा बाहहर िएर पररवारका

सदस्यहरूलाई भेट्न र COVID-19 बाट सङ्क्क्रलमत कुनै व्यक्लतको तनकट सम्पकछ मा आएको पाइएमा लवारेन्टाइनमा
नबस्न पतन सलनेछन ् ।

4. COVID-19 खोपहरू दशकौंको अनस
ु न्धान पश्चात ् ववकास
िररएका हुन ् ।

COVID-19 भाइरस तुलनात्मक रूपमा नयाँ भाइरस भए तापतन वैज्ञातनकहरूले दशकौंदेखख कोरोना भाइरसको
नामले गचतनने यस प्रकारका भाइरसका बारेमा अध्ययन िरररहेका छन ् । COVID-19 को पहहचान हुँदा ववश्वभररका

सबै अनुसन्धानकताछहरू एउटै लक्ष्यमा के क्न्ित गथए - यस नयाँ कोरोना भाइरसबाट छुटकारा पाउने । ववश्वभरर नै धेरै
ठूला आगथछक सहयोिहरू सहहत यस ववश्वव्यापी प्रयासले हामीलाई सुरक्षक्षत तथा प्रभावकारी खोपहरूका साथ
अक्न्तम बबन्दुसम्म पुग्न मद्दत िरेको छ ।

5. 12-15 वषछ बीचका बालबाललकाहरूमा पतन अन्य उमेर
समह
ू हरूमा जस्तै समान प्रकारका साइड इफेलटहरू हुने पाइएको
छ।

12-15 वषछ बीचका बालबाललकाहरूमा पतन युवा र वयस्कहरूमा झैं समान खालका साइड इफे लटहरू हन्
ु छन ् ।
सबैभन्दा आम रूपमा देखखने साइड इफे लटहरूमा तनम्न पदछछन ्:
•

पाख ुरामा खोप लिाइएको ठाउँ मा दुख्न े

•

ज्वरो आउने

•

काम छुट्ने

•

थकाइ लाग्ने

COVID-19 खोपहरूबाट हन
ु े साइड इफे लटहरू तपाईंको शरीरले COVID-19 ववरुद्ध प्रततरोध क्षमता तनमाछण

िरररहेको सामान्य सङ्क्के तहरू हुन ् । के ही साइड इफे लटहरूले दैतनक कक्रयाकलापहरूलाई असर िनछ सलछन ् तर ती

साइड इफे लटहरू के ही हदनमा हराएर जानुपछछ । के ही मातनसहरूमा कुनै पतन साइड इफे लट देखखँदैन ।
थोरै मातनसहरूमा खोपको एलजीजन्य प्रततकक्रया हुने िछछ तर यो एकदमै बबरलै हुन्छ । सुरक्षा सुतनक्श्चत िनछका लागि,
COVID-19 खोप लिाएका सबैलाई छोटो अवगध (सामान्यतया 15 लमनेट) का लागि क्ललतनकमै बस्न भतनन्छ ताकक
गचन्ता िनुछपने कुनै पतन प्रततकक्रया हुन्छ कक भनेर तनिरानी िनछ सककन्छ ।
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6. तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूलाई COVID-19 खोप लिाउन तयार
भएको महसस
ु िराउनमा सघाउन सलनह
ु ु न्छ ।

कुनै पतन खोप लिाउनका लागि बच्चाहरूलाई तयार भएको महसुस िराउनमा सघाउन अलभभावकहरूले ठूलो
भूलमका खेल्न सलनुहुन्छ । तपाईंले उनीहरूसँि उनीहरूले खोप लिाएपतछ के अपेक्षा िने र आउँ दा हदनहरूमा के

हन
ु सलनेछ भन्ने बारेमा कुरा िनछ सलनुहन्
ु छ । खोप लिाइसके पतछ एक वा दुई हदनका लागि उनीहरूले थोरै बबसञ्चो
महसुस िनछ सलनेछन ् तर त्यो धेरै समयसम्म हुँदैन ।
उनीहरूसँि खोपले उनीहरूको शरीरलाई COVID-19 भाइरससँि कसरी लड्न लसकाउँ छ र खोप लिाएर
उनीहरूले आफू वरपरका सबैलाई सुरक्षक्षत राख्न कसरी मद्दत िनेछन ् भनेर ववस्तारमा कुरा िनुछहोस ् ।

अलभभावकहरूका लागि थप जानकारी:
•

COVID-19 खोप लिाउने (भमछन्ट स्वास््य ववभाि): www.healthvermont.gov/MyVaccine

•

COVID-19 खोप पछाडडको ववज्ञान: अलभभावकहरूका लागि प्राय: सोगधने प्रश्नहरू (अमेररकन एके डेमी

•

अफ पेडडयाहट्रलस): www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx
COVID-19 खोपहरूले कसरी काम िछछ न ् भनेर बुझ्ने (रोि तनयन्रण तथा रोकथाम के न्ि):
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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