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कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को रोकथाम गनन COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) 

र PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपका बारेमा प्रापक र स्याहारकर्ानहरूका लागग खोपसम्बन्धी जानकारीमूलक 

सामग्री 

SARS-CoV-2 को कारणले हुने कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को रोकथामका लागग र्पाईंलाई या र् 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप लगाइँदैछ । 

प्रापक र स्याहारकर्ानहरूका लागग यो खोपसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीमा अनुमगर् प्रदान गररएको Pfizer-

BioNTech COVID-19 खोपसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री सामेल छ र FDA बाट इजाजर्पत्र प्राप्त खोप 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) का बारेमा पगन जानकारी समावेश छ । 

FDA द्वारा स्वीकृर् COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र आपत्कालीन प्रयोग अनुमगर् (EUA) अन्तगनर् FDA द्वारा 

अनुमगर् प्रदान गररएको Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको फमुनलेसन (सूत्र) एकै छ र COVID-19 खोपको गसररज 

पूरा गननका लागग एकको सट्टामा अको प्रयोग गनन सगकन्छ ।  

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) भनेको BioNTech का लागग Pfizer द्वारा र्यार पाररएको FDA द्वारा स्वीकृर् 

COVID-19 खोप हो । 

• यसलाई 16 वर्न र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूका लागग COVID-19 को रोकथामका लागग 2 डोजको

गसररजको रूपमा स्वीकृर् गररएको छ । 

• यो EUA अन्तगनर् गनम्न प्रयोजनहरूका लागग पगन लगाउन अनुमगर् प्रदान गररएको छ:

o 12 देक्तख 15 वर्नसम्मका व्यक्तिहरूमा COVID-19 रोकथाम गनन, र

o कुनै गनगिर् प्रकारको रोग प्रगर्रोधात्मक क्षमर्ा कमजोर भएको गनधानरण गररएका 12 वर्न र

सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई रे्स्रो डोज प्रदान गनन । 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपले गनम्न प्रयोजनहरूका लागग FDA बाट EUA प्राप्त गरेको छ: 

• 12 वर्न वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूमा COVID-19 रोकथाम गनन, र 

• कुनै गनगिर् प्रकारको रोग प्रगर्रोधात्मक क्षमर्ा कमजोर भएको गनधानरण गररएका 12 वर्न र सोभन्दा बढी

उमेरका व्यक्तिहरूलाई रे्स्रो डोज प्रदान गनन । 

यस खोपसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीमा हाल COVID-19 को महामारी चललरहेको समयमा तपाईंले लगाउन सके्न 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपका जोखखम र फाइदाहरूका बारेमा बुझ्न मद्दत गने 

जानकारी समावेश गररएको छ । यलद तपाईंसँग कुनै लजज्ञासा छन् भने आफ्नो खोप प्रदायकसँग कुरा गनुुहोस् । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपहरू 3 हप्ताको अन्तरालमा मांसपेशीलभत्र 2 

डोजको लसररजको रूपमा लगाइन्छ । 

1 इजाजतपत्र प्राप्त खोपमा EUA प्रदान गररएको खोपमा झैं समान फमुुलेसन (सूत्र) छ र यी उत्पादनहरूमा कुनै पलन सुरक्षा वा 

प्रभावकाररतासम्बन्धी लचन्ता नगररकनै खोपको लसररज पूरा गनुका लालग एकको सट्टामा अको प्रयोग गनु सलकन्छ । उत्पादनहरू 

कानूनी रूपमा केही लभन्नताहरू सलहत छन् जसले सुरक्षा वा प्रभावकाररतालाई कुनै असर गदैनन् । 
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EUA अन्तगुत कुनै लनलित प्रकारको रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको भनेर लनधाुरण गररएका व्यखिहरूलाई दोस्रो 

डोज लगाएको कम्तीमा पलन 4 हप्तापलछ तेस्रो डोज लगाउन सलकनेछ । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपले सबैको रक्षा नगनु सक्छ । 

यो जानकारीमूलक सामग्री अद्यावलधक भएको हुन सक्छ । सबैभन्दा पलछल्लो जानकारीमूलक सामग्रीका लालग, कृपया यहाँ 

हेनुुहोस््ः  www.cvdvaccine.com। 

यो खोप लगाउनुभन्दा पगहले र्पाईंले जानु्नपने कुराहरू 

COVID-19 कस्तो रोग हो ? 

COVID-19 रोग SARS-CoV-2 प्रजालतको कोरोना भाइरसका कारण लागे्न रोग हो । यो भाइरसको सङ््करमण भएको व्यखिसँग 

सम्पकुमा आउँदा तपाईंलाई COVID-19 लाग्न सक्छ । यो मुख्यत्ः  श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो र यसले अन्य अङ्गहरूमा असर 

गनु सक्छ । COVID-19 सङ््करलमत मालनसहरूमा हल्का लक्षणदेखख मृतु्यसमेत हुन सके्न गम्भीर लबमारी बनाउनेसम्मका 

लवलभन्न खालका लक्षणहरू देखखएको छ । सङ््करलमत व्यखिसँग सम्पकुमा आएको 2 देखख 14 लदनको लबचमा लक्षणहरू 

देखखन सक्छन् । लक्षणहरूमा लनम्न लगायत पनु सक्दछन््ः  ज्वरो आउने वा काम छुट्ने, खोकी लागे्न, सास फुल्ने, थकाइ लागे्न, 

मांसपेशी वा शरीर दुखे्न, टाउको दुखे्न, स्वाद वा गन्ध थाहा पाउने क्षमता गुमाउने, घाँटी दुखे्न, नाक बन्द हुने वा नाकबाट पानी 

बगे्न, वाकवाकी लागे्न वा बान्ता आउने, पखाला लागे्न । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) के हो र यो Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपसँग कसरी सम्बक्तन्धर् छ ? 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको फमुुलेसन (सूत्र) एकै छ र COVID-19 खोपको 

लसररज पूरा गनुका लालग एकको सट्टामा अको प्रयोग गनु सलकन्छ । 1 

EUA का बारेमा थप जानकारीका लालग यस जानकारीमूलक सामग्रीको अखन्तम खण्डमा रहेको "आपत्कालीन प्रयोग अनुमगर् 

(EUA) भनेको के हो ?" हेनुुहोस् । 

1 इजाजिपत्र प्राप्ि खोपिा EUA प्रदान गरिएको खोपिा झैं सिान फिमलुेसन (सतू्र) छ ि यी उत्पादनहरूिा कम नै पतन समिक्षा वा
प्रभावकारििासम्बन्धी चिन्िा नगरिकनै खोपको मसरिज पूिा गनुका लाचग एकको सट्टािा अको प्रयोग गनु सककन्छ । उत्पादनहरू 

कानूनी रूपिा केही मभन्निाहरू सहहि छन ्जसले समिक्षा वा प्रभावकारििालाई कम नै असि गदैनन ्।
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खोप लगाउनुभन्दा पगहले र्पाईंले आफ्नो खोप प्रदायकलाई के कुरा बर्ाउनुपछन  ? 

खोप प्रदायकलाई गनम्न लगायर्का आफ्ना समू्पणन स्वास्थ्य अवस्थाहरूका बारेमा बर्ाउनुहोस्: 

• तपाईंलाई कुनै पलन प्रकारको एलजी भएमा 

• तपाईंलाई मायोकालडुलटस (मुटुको मांसपेशी सुलन्नने अवस्था) वा पेररकालडुलटस (मुटु बालहरको तह सुलन्नने अवस्था) भएमा 

• तपाईंलाई ज्वरो आएको भएमा 

• तपाईंमा रिस्रावसम्बन्धी लवकार भएमा वा तपाईंले रगत पातलो बनाउने औषलध ललँदै गरेको भएमा 

• तपाईंको रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता कमजोर भएमा वा तपाईंले आफ्नो रोग प्रलतरोधात्मक प्रणालीमा असर गने 

औषलध ललँदै भएमा 

• तपाई ंगभुवती भएमा वा गभुवती हुने योजना बनाउँदै भएमा 

• तपाईंले स्तनपान गराउँदै भएमा 

• तपाईंले COVID-19 लवरुद्धको अको कुनै खोप लगाएको भएमा 

• सुई लगाएर पलहले बेहोस भएको भएमा 

खोप कस-कसले लगाउनुपछन  ? 

FDA ले 16 वषु र सोभन्दा बढी उमेरका व्यखिहरूमा प्रयोग गनुका लालग COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) लाई 

स्वीकृत गरेको छ र 12 वषुदेखख 15 वषुसम्मका व्यखिहरूमा आपत्कालीन प्रयोगका लालग अनुमलत प्रदान गरेको छ । 

FDA ले 12 वषु र सोभन्दा बढी उमेरका व्यखिहरूमा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको आपत्कालीन प्रयोगका लालग अनुमलत 

प्रदान गरेको छ । 

खोप कस-कसले लगाउनुहुन्न ? 

लनम्न अवस्थाहरूमा तपाईंले COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 

खोप लगाउनुहँुदैन्ः  

• यस खोपको अलघल्लो डोज लगाएपलछ तपाईंमा गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरया भएको लथयो 

• यस खोपको कुनै पलन तत्वबाट तपाईंलाई गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरया भएको लथयो । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपहरूमा के-के र्त्वहरू हुन्छन् ? 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपमा लनम्न तत्वहरू हुन्छन्: mRNA, लललपडहरू 
((4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoate), 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine र cholesterol), पोटालसयम क्लोराइड, 

मोनोबेलसक पोटालसयम फोसे्फट, सोलडयम क्लोराइड, डाइबेलसक सोलडयम फोसे्फट डाइहाइडर ेट र सुरोज । 

खोप कसरी लगाइन्छ ? 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप तपाईलंाई मांसपेशीलभत्र सुईको रूपमा लगाइनेछ 

। 

खोपको लसररज 3 हप्ताको अन्तरालमा लगाइने 2 वटा डोजको हुन्छ । 

यलद तपाईंले खोपको एक डोज लागाउनुभएको छ भने खोपको लसररज पूरा गनुका लालग तपाईलें सोही खोपको दोस्रो डोज 3 

हप्तापलछ लगाउनुपछु । 

के COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप पगहले प्रयोग भइसकेका छन् ? 

खक्ललनकल परीक्षणहरूमा 12 वषु तथा सोभन्दा बढी उमेरका लगभग 23,000 मालनसहरूले Pfizer-BioNTech COVID-19 

खोपको कम्तीमा पलन 1 डोज लगाइसकेका छन् । यी खक्ललनकल परीक्षणहरूबाट प्राप्त डाटाले Pfizer-BioNTech COVID-19 

खोपको आपत्कालीन प्रयोग अनुमलत र COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) को स्वीकृलतलाई समथुन गरेको छ । लाख  ं

व्यखिहरूले लडसेम्बर 11, 2020 देखख EUA अन्तगुत Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप लगाइसकेका छन् । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपका फाइदाहरू के-के छन् ? 
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खोपले 3 हप्ताको अन्तरालमा 2 डोज लगाइसकेपलछ COVID-19 को रोकथाम गने देखखएको छ । यो खोप लगाउनाले कलत 

समयसम्म COVID-19 बाट जोगाउँछ भने्न कुरा हाल पत्ता लालगसकेको छैन । 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) र PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपका जोक्तखमहरू के-के छन् ? 

खोपले गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरया हुन सके्न लझनो सम्भावना हुन्छ । सामान्यतया खोपको डोज लगाएको केही लमनेटदेखख 

एक घण्टालभत्र गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरया देखखन्छ । यस कारणले गदाु, तपाईंको खोप प्रदायकले लनगरानीका लालग 

तपाईंलाई खोप लगाइएको ठाउँमा एकलछन बस्न आग्रह गनु सकु्नहुन्छ । 

गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरयाका लक्षणहरूमा लनम्नलगायत पनु सक्छन्: 

• सास फेनु गाह्रो हुने 

• अनुहार र घाँटी सुलन्नने 

• मुटुको धड्कन बढ्ने 

• शरीरभरर नराम्रो डाबर उठ्ने 

• ररङ्गटा लागे्न र कमजोरी महसुस हुने 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप लगाएका केही मालनसहरूमा 

मायोकालडुलटस (मुटुको मांसपेशी सुलन्नने अवस्था) र पेररकालडुलटस (मुटु बालहरको तह सुलन्नने अवस्था) भएको छ । यीमधे्य 

अलधकांश मालनसहरूमा, खोपको दोस्रो डोज लगाएको केही लदनलभत्र लक्षणहरू देखखन सुरू भएको लथयो । यस्तो हुने 

सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यलद तपाईंलाई खोप लगाइसकेपलछ लनम्नमधे्य कुनै पलन लक्षणहरू देखखएमा तुरुनै्त 

लचलकत्सकीय सेवा ललनुपदुछ: 

• छाती दुखे्न 

• स्वाँस्वाँ हुने 

• मुटुको धड्कन लछटो-लछटो चल्ने वा मुटु ढुकढुक भएको महसुस हुने 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपसँग सम्बखन्धत लनम्न लगायतका साइड 

इफेक्टहरू ररपोटु गररएको छ: 

• गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरयाहरू 

• गैर-गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरयाहरू, जसै्त डाबर आउने, लचलाउने, खलटरा आउने वा अनुहार सुलन्नने 

• मायोकालडुलटस (मुटुको मांसपेशी सुलन्नने अवस्था) 

• पेररकालडुलटस (मुटु बालहरको तह सुलन्नने अवस्था) 

• सुई लगाएको ठाउँमा दुखे्न 

• थकाइ लागे्न 

• टाउको दुख्ने 

• मांसपेशी दुखे्न 

• काम छुट्ने 

• जोनी दुखे्न 

• ज्वरो आउने 

• सुई लगाएको ठाउँमा सुलन्नने 

• सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने 

• वाकवाकी लागे्न 

• लबसञ्चो महसुस हुने 

• ललम्फ नोडहरू सुलन्नने (ललम्फाडेनोप्याथी) 

• पखाला लागे्न 

• बान्ता आउने 

• पाखुरा दुखे्न 

यी मात्र खोपका सबै सम्भालवत साइड इफेक्टहरू नहुन सक्छन् । गम्भीर र अप्रत्यालशत साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन् । खोपका 

सम्भालवत साइड इफेक्टहरूका बारेमा अझै पलन खक्ललनकल परीक्षणहरूमा अध्ययन भइरहेको छ । 
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साइड इफेक्टहरू देक्तखएमा मैले के गनुनपछन  ? 

यलद तपाईंले कुनै गम्भीर एलजीजन्य प्रलतलरया अनुभव गनुुभयो भने 9-1-1 मा फोन गनुुहोस् वा नलजकको अस्पताल जानुहोस् । 

यलद तपाईंलाई कुनै पलन साइड इफेक्टले गदाु समस्या भयो वा साइड इफेक्टहरू हराएर गएनन् भने खोप प्रदायक वा आफ्नो 

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकु गनुुहोस् । 

खोपका साइड इफेक्टहरूका बारेमा FDA/CDC खोप प्रलतकूल घटना ररपोलटुङ्क प्रणाली (VAERS) मा ररपोटु गनुुहोस् । VAERS को 

टोल फ्री नम्बर 1-800-822-7967 हो वा अनलाइनमा https://vaers.hhs.gov/reportevent.html मा ररपोटु गनुुहोस् । कृपया 

ररपोटु फारामको बाकस #18 को पलहलो लाइनमा उपयुि भए बमोलजम "COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA)" वा 

"Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA" मधे्य कुनै एक उले्लख गनुुहोस् । 

यस बाहेक, तपाईंले तल प्रदान गररएको सम्पकु लववरणमा Pfizer Inc. लाई साइड इफेक्टहरूका बारेमा ररपोटु गनु सकु्नहुन्छ । 

वेबसाइट फ्याक्स नम्बर टेगलफोन नम्बर 

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

तपाईंलाई v-Safe मा नाम दताु गने लवकल्प पलन लदन सलकन्छ । V-safe भनेको से्वखिक रूपमा सामेल हुन सलकने स्माटुफोनमा 

उपलब्ध टुल हो । यसले टेक्स्ट म्यासेज पठाउने सुलवधा तथा वेब सवेक्षणहरू प्रयोग गरेर COVID-19 खोप लगाएपलछ खोप लगाउने 

मालनसहरूमा देखखने सम्भालवत साइड इफेक्टहरू पलहचान गछु । V-safe ले CDC लाई COVID-19 का खोपहरू कलत्तको सुरलक्षत 

छन् भनेर लनगरानी राख्नमा मद्दत गनुका लालग खोप लगाउने व्यखिलाई प्रश्नहरू सोध्छ । यलद आवश्यक परको खण्डमा V-safe ले 

खोपको दोस्रो डोज लगाउन स्मरण पलन गराउँछ । त्यसै्त, यो टुलमा सामेल हुने व्यखिले COVID-19 को खोप लगाएपलछ उले्लख्य 

लकलसमको साइड इफेक्टका बारेमा ररपोटु गरेमा CDC माफुत प्रत्यक्ष टेललफोन फलोअप पलन गररन्छ । यो सेवामा कसरी साइन 

अप गने बारेमा थप जानकारीका लालग यस वेबसाइटमा जानुहोस्: www.cdc.gov/vsafe । 

यगद मैले COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप नलगाउने गनणनय गरँे भने के 

हुन्छ ? 

EUA अन्तगुत, खोप लगाउने-नलगाउने तपाईंको रोजाइको कुरा हो । यलद खोप नलगाउने लनणुय गनुुभयो भने यसले तपाईंको 

मानक लचलकत्सकीय सेवामा पररवतुन ल्याउँदैन । 

के COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप बाहेक COVID-19 को रोकथामका 

लागग अन्य गवकल्पहरू उपलब्ध छन् ? 

आपत्कालीन प्रयोग अनुमलतअन्तगुत COVID-19 को रोकथामका लालग अन्य खोपहरू उपलब्ध हुन सक्छन् । 

के मैले COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप अन्य खोप लगाउँदा सँगै लगाउन 

सक्छु ? 

COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप अन्य खोपहरूसँग एकै समयमा लगाउने 

सम्बन्धमा FDA मा अलहलेसम्म डाटा पेश गररएको छैन । यलद तपाईलें COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-

BioNTech COVID-19 खोप अन्य खोपहरूसँगै लगाउने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना लवकल्पहरूका बारेमा आफ्नो स्वास्थ्य 

सेवा प्रदायकसँग छलफल गनुुहोस् । 

यगद मेरो रोग प्रगर्रोधात्मक क्षमर्ा कमजोर छ भने के हुन्छ ? 

यलद तपाईंको रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने तपाईलें खोपको तेस्रो डोज प्राप्त गनु सकु्नहुनेछ । रोग प्रलतरोधात्मक 

क्षमता कमजोर भएका मालनसहरूमा तेस्रो डोजले पलन COVID-19 लवरुद्ध पूणु प्रलतरक्षा प्रदान नगनु सक्छ र तपाईंले COVID-19 
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को रोकथाम गनुमा सघाउनका लालग शारीररक सावधानीहरू अपनाउन जारी राख्नुपछु । यस बाहेक, उपयुि भए अनुसार 

तपाईंको लनकट सम्पकुमा आउनेहरूले खोप लगाउनु पछु । 

यगद म गभनवर्ी छु वा मैले बच्चालाई स्तनपान गराइरहेकी छु भने के मैले यो खोप लगाउनुहुन्छ ? 

यलद तपाई ंगभुवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराइरहनुभएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग आफूसँग उपलब्ध 

लवकल्पहरूका बारेमा छलफल गनुुहोस् । 

के COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप लगाउनाले मलाई COVID-19 लाग्छ ? 

लागै्दन । खोपमा SARS-CoV-2 समावेश गररएको हँुदैन र यो खोप लगाउनाले तपाईंलाई COVID-19 रोग लागै्दन । 

आफ्नो खोप काडन  सुरगक्षर् राख्नुहोस् 

आफ्नो पलहलो डोज लगाएपलछ तपाईंलाई आफ्नो दोस्रो डोज वा यलद तपाईंको रोग प्रलतरोधात्मक प्रणालीमा कुनै प्रकारको 

कमजोरी छ भने COMIRNATY (COVID-19 खोप, mRNA) वा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको तेस्रो डोज लगाउन कलहले 

आउने भनेर देखाउनका लालग तपाईलें एउटा खोप काडु प्राप्त गनुुहुन्छ । तपाईं फेरर आउँदा आफ्नो काडु ललएर आउन 

नलबसुनुहोस् । 
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थप जानकारी 

यलद तपाईंसँग कुनै प्रश्न भएमा वेबसाइटमा जानुहोस् वा तल लदइएको टेललफोन नम्बरमा फोन गनुुहोस् ।  

सबैभन्दा ताजा जानकारीमूलक सामग्री पढ्न कृपया तल लदइएको QR कोड स्यान गनुुहोस् । 

गवश्वव्यापी वेबसाइट टेगलफोन नम्बर 

www.cvdvaccine.com 

 

1-877-829-2619  
(1-877-VAX-CO19) 

मैले यसबारे थप जानकारी कसरी प्राप्त गनन सक्छु ? 

• खोप प्रदायकलाई सोध्नुहोस् । 

• CDC को वेबसाइट https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html मा जानुहोस् । 

• FDA को वेबसाइटhttps://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-  legal-regulatory-and-

policy-framework/emergency-use-authorization मा जानुहोस् । 

• आफ्नो स्थानीय वा राज्यको जनस्वास्थ्य लवभागलाई सम्पकु गनुुहोस् । 

मैले खोप लगाएको जानकारीको अगभलेख कहाँ राक्तखनेछ? 

खोप प्रदायकले तपाईंको खोपसम्बन्धी लववरण तपाईंको राज्य/स्थानीय अलधकार के्षत्रलभत्रको खोप सूचना प्रणाली (IIS) वा अन्य 

तोलकएको प्रणालीमा समावेश गनु सके्नछ । यसले तपाईंले दोस्रो डोज लगाउन आउँदा तपाईंले समान खोप प्राप्त गनुुहुनेछ भने्न 

कुरा सुलनलित गनेछ । IIS हरूका बारेमा थप जानकारीका लालग यहाँ 

जानुहोस्:https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html । 

के मैले COVID-19 खोप लगाए बापर् शुल्क गर्नुनपने हुनसक्छ ? 

पदैन । यस समयमा, प्रदायकले तपाईंलाई खोप लगाए बापत शुल्क लगाउन सकै्दनन् र यलद तपाईंले COVID-19 खोप मात्र 

लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई आफ्नो खल्तीबाट खोप लगाएको शुल्क वा अन्य कुनै पलन शुल्क लतराउन लमलै्दन । यद्यलप, खोप 

प्रदायकहरूले खोपका प्रापकका लालग COVID-19 खोप लगाएको शुल्क भुिानी गररलदने कायुरम वा योजनाबाट उलचत सोधभनाु 

माग गनु सके्नछन् (लनजी बीमा, मेलडकेयर, मेलडकेड, स्वास्थ्य स्रोत तथा सेवा प्रशासन [HRSA], बीमा नभएका खोपका 

प्रापकहरूका लालग COVID-19 अबीलमत कायुरम) । 

ठगीको मामला शङ्का लागेमा मैले कहाँ ररपोटन गनन सक्छु ? 

CDC को COVID-19 खोप कायुरमका मापदण्डहरूको कुनै पलन सम्भालवत उल्लङ्घनका बारेमा थाहा पाउने जोकोहीलाई 

अमेररकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा लवभागको इन्से्पक्टर जनरलको कायाुलयलाई लनम्न नम्बर वा वेबसाइटमाफुत ररपोटु गनु आग्रह 

गररन्छ्ः  

1-800-HHS-TIPS वा https://TIPS.HHS.GOV । 

काउन्टरमेजर चोटपटक क्षगर्पूगर्न कायनक्रम भनेको के हो ? 

काउन्टरमेजर चोटपटक क्षलतपूलतु कायुरम (CICP) भनेको यो खोप लगायत लनलित प्रकारका औषलध वा खोपहरूको कारणले 

गम्भीर रूपमा चोटपटक लागेका लनलित मालनसहरूका लालग औषधोपचारको खचु र अन्य लवशेष खचुहरू भुिानीमा मद्दत गनु 

सके्न संघीय कायुरम हो । सामान्यतया, यो क्षलतपूलतु प्राप्त गनु खोप लगाएको लमलतदेखख एक (1) वषुलभत्र CICP मा अलनवायु रूपमा 

दाबी पेश गररनुपछु । यस कायुरमका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गनु www.hrsa.gov/cicp/ मा जानुहोस् वा 1-855-266-2427 मा 

फोन गनुुहोस् । 

आपत्कालीन प्रयोग अनुमगर् (EUA) भनेको के हो ? 

आपत्कालीन प्रयोग अनुमलत (EUA) भनेको हालको COVID-19 महामारी जस्ता जनस्वास्थ्यका आपत्कालीन अवस्थाहरूमा 

खोपलगायत लचलकत्सकीय उत्पादनहरूको उपलब्धता र प्रयोगलाई सहजीकरण गनुका लालग अपनाइने संयन्त्र हो । COVID-19 

Nepali - 8/23/21 Pfizer Fact Sheet for Recipients and Caregivers - translated by Telelanguage per request of Vermont Department of Health

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://tips.hhs.gov/
http://www.hrsa.gov/cicp/


9 सशंोधन गरिएको मिति: 23 
अगस्ि 2021 

 

महामारीको समयमा औषलध तथा जैलवक उत्पादनहरूको आपत्कालीन प्रयोगलाई न्यायसङ्गत लसद्ध गने पररखस्थलतहरू लवद्यमान 

रहेको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा (HHS) का सेरेटरीले गनुुभएको घोषणाबमोलजम EUA लाई समथुन गररएको छ । 

पयाुप्त, स्वीकृत र उपलब्ध लवकल्पहरू नभएको अवस्थाहरू लगायत केही लनलित मापदण्डहरू पूरा हँुदा FDA ले EUA जारी गनु 

सक्छ । त्यस बाहेक, FDA को लनणुय COVID-19 महामारीको समयमा COVID-19 को रोकथामका लालग प्रभावकारी हुन सक्छ र 

उत्पादनका ज्ञात तथा सम्भालवत लाभहरू यसका ज्ञात तथा सम्भालवत जोखखमहरूभन्दा बढी हुन्छ भने्न कुरा प्रमालणत गने उपलब्ध 

वैज्ञालनक प्रमाणहरूको समू्पणुतामा आधाररत छ । COVID-19 महामारीको समयमा उत्पादन लबरामीहरूको उपचारमा प्रयोग 

गनुका लालग यी सबै मापदण्डहरू अलनवायु रूपमा पूरा हुनुपछु । 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप र COMIRNATY का लालग यो EUA HHS का सेरेटरीले EUA लाई न्यायसङ्गत लसद्ध गने 

पररखस्थलतहरू अब लवद्यमान छैनन् भनेर लनधाुरण गरेपलछ वा त्यस्तो EUA को आवश्यकता नहुने गरी उत्पादनको स्वीकृलतको 

खस्थलतमा पररवतुन भएपलछ समाप्त हुन्छ । 

 

उत्पादक: 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 

 

लनम्नका लालग उत्पादन गररएको्ः  
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany  

LAB-1451-7.2 

संशोधन गररएको लमलत: 23 अगस्त 2021 

 

 

यो जानकारीमूलक सामग्री इलेक्टर ोलनक मेलडकल रेकडु / खोप सूचना 

प्रणालीका लालग खोप लगाउने सेवाग्राहीलाई प्रदान गररएको लथयो भने्न 

कुरा याप्चर गनु स्यान गनुुहोस् । 
 बारकोड लमलत: 08/2021 
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