अपडे ट: भर्मन्टले जोन्सन एन्ड जोन्सन (Johnson & Johnson) खोपको
प्रयोगर्ा रोक लगाएको छ
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अमेरिकामा लगाइएको 68 लाख भन्दा बढी डोज J&J खोपमध्ये अमेरिकामा 6 जनामा
(0.00009%) एक गम्भीि प्रकािको िगत जम्ने समस्या दे खखएपछि मङ्गलवार, 4/13/21 को छदन
CDC ि FDA ले जोन्सन एन्ड जोन्सन COVID-19 खोपको प्रयोगमा िोक लगाउन छसफारिस जािी
गर्यो ।
समस्या दे खखएका सबै ि जना व्यखि नै 18-48 वर्ष उमेिका मछिलािरू छिए ि उनीिरूमा J&J
खोप लगाएको 6-13 छदनछभत्र उि समस्या दे खखएको छियो ।
आजसम्म, भमषन्टमा J&J खोप लगाउनेिरूमा यस प्रकािको िगत जम्ने कुनै समस्या दे खखएको िै न
।
गम्भीि िगत जम्ने समस्या अत्यन्त िोिै माछनसमा दे खा पिे को भए पछन CDC ि FDA सबै छिसाबले
खोपको सुिक्षा ि पािदछशषताका लाछग प्रछतबद्ध िन् ।
खोप अभ्यासिरूसम्बन्धी सल्लािकाि सछमछत (ACIP) अिाषत् छिछकत्सा ि जनस्वास्थ्य
छवशेर्ज्ञिरूको समूिले बुध वाि, अछप्रल 14 का छदन उपलब्ध सबै डे टाको समीक्षा गनष बैठक
बस्नेि ि छसफारिसिरू गने ि । यस बैठकमा आमजनता सिभागी हुन सक्ने िन् ।
यो िोक्का सल्लािकाि सछमछतलाई बैठक बस्नको लाछग समय छदन आवश्यक छियो । यसले FDA,
CDC ि िाज्यिरूलाई खोप लगाएपछि लगभग एक वा दुई िप्तासम्म सम्भाछवत िगत जम्ने
लक्षणिरूको बािे मा सन्दे श छदन पछन समय उपलब्ध गिाउँ ि ि स्वास्थ्य सेवा पेशाकमीिरूलाई
यस दुलषभ समस्याको मूल्याङ्कन ि उपिाि कसिी गने भन्ने बािे मा जान्नको लाछग अनुमछत छदन्ि ।
खोप लगाउने छबछिकै केिी समयका लाछग टाउको दुख्ने, माांसपेशी दुख्ने, काम िु ट्ने, ज्विो आउने
जस्ता साइड इफेक्टिरू दे खखनु सामान्य कुिा िो ।
तिाछप, यछद तपाईांले गत मछिनाछभत्र J&J COVID-19 खोप लगाउनुभएको ि ि गम्भीर
प्रकृतिको टाउको दु ख्ने, पेट वा गोडा दु ख्ने वा स्ााँस्ााँ हुने सर्स्या अनुभव गदै हुनुहुन्छ भने
आफ्नो स्ास्थ्यसेव ा प्रदायकलाई सम्पकम गनुमहोस् र िुरुन्तै उपचार गराउनुहोस् । यी
लक्षणिरू खोपपछि तुरून्तै दे खखँदैनन् ।
िामीलाई िप जानकािी नभएसम्म, िामी अप्रिल, 23, शुक्रबािसम्म J&J खोप लगाउनका लाछग
अपोइन्टमेन्ट छलएका मान्िे िरूलाई सम्पकष गिे ि उनीिरूलाई पुनः समय छमलाइििेका ि ँ ।
राज्यको दर्ाा िणालीमार्ार् यस िप्ता अपोइन्टमेन्ट छलएका भमषन्टबासीिरूलाई भछवष्यका
छमछतिरूमा 2-डोज खोपको लाछग समय छमलाउने छवकल्प प्रदान गरिने ि । िामीलाई J&J फेरि
कछिले उपलब्ध हुन्ि भन्ने बािे मा िप जानकािी प्राप्त भएपछि, माछनसिरूले J&J खोपको लाछग
अपोइन्टमेन्ट छलन सुरु गनष सक्नेिन् भन्ने िामीले अपेक्षा िाखेका ि ँ ।
भमषन्टबासीिरूको लाछग यसले अिष िाख्ि भनेि बुझ्न िामी िाम्रो सांघीय ि प्रान्तीय
साझेदाििरूसँग सिकायष गरििाख्नेि ँ ि िामीले नयाँ जानकािी पाउने छबछिकै सामाछजक सञ्जालमा
अपडे ट गनेि ँ ।
र्पाईंलाई अनलाइनमार्ार् नयााँ अपोइन्टमेन्ट प्रलन कप्रिनाइ भइरहेको छ भने र्पाईंले 855-7227878 मा हामीलाई कल गननाभयो भने हामी र्पाईंलाई प्रछटै अपोइन्टमेन्ट प्रलन मद्दर् गना सक्ने छ ाँ ।

