भर्मोन्टका भर्ममन्टका जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप क्लिक्नकहरू फे रि सुरु हुँदै
रगत जम्ने जोखिम एकदम खिरलै हुने CDC का खनष्कर्षहरूका आधारमा
बर्लिङ्टन, भर्मोन्ट भर्ममन्ट – भर्मोन्टको भर्ममन्टको स्वास््य र्वभागले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको प्रयोग पनु ः सरुु गने घोषणा गरेको
छ । FDA र रोग र्नयन्रण तथा रोकथार्म के न्रद्वारा र्तनीहरूको सल्लाहकार सर्र्मर्तले यो खोप प्रयोगका लार्ग सरु र्ित तथा
प्रभावकारी पाएको र अर्प्रल 13 देर्ख लगाइएको स्थगनलाई हटाउन सर्कन्छ भन्ने घोषणा गररसके पर्छ यो र्नणिय र्लइएको हो ।
"भर्मोन्टवासीलई भर्ममन्टबासीिाई COVID-19 भाइरसबाट जोगाउन यो खोप पनु ः उपलब्ध गराउन पाउँदा हार्मी खसु ी छ ,ँ " स्वास््य
आयक्त
ु र्माकि लेर्भन, MD ले भन्नभु यो । "र्म खोप लगाउन योग्य सबैलाई जर्तसक्दो चाँडो तपाईका
ु खोप
ं लार्ग उपलब्ध र उपयक्त
लगाउन प्रोत्सार्हत गदिछु ।"
18 वषि र सोभन्दा बढी उर्मेरका भर्मोन्टवासीहरूले भर्ममन्टबासीहरूिे एक डोजको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउने र्क्लर्नकहरूका
लार्ग अब नार्म दताि गनि सक्ने छन् । अपोइन्टर्मेन्टको िाक्ि दर्ाम िनम, यहाुँ जानुहोस्ः healthvermont.gov/MyVaccine ।
यक्द र्पाईिाई
ं सहयोि चाक्हएर्मा 855-722-7878 र्मा फोन िनुमहोस ि दोभाषे सेवाहरूका िाक्ि 1 क्िच्नुहोस । 16 र 17 वषि
उर्मेरका भर्मोन्टवासीहरूले भर्ममन्टबासीहरूिे फाइजर खोप र्मार लगाउन सक्ने छन् ।
"अवरोध दुभािग्यपूणि भए पर्न, खोप सुरर्ित छ भन्ने कुरा सुर्नर्ित गनुि हाम्रो लार्ग र्मुख्य सरोकारको र्वषय हो," डा. लेर्भनले
भन्नुभयो । “जनस्वास््यको दृर्िकोणबाट स्थगन गनुि र अनुसन्धान गनिका लार्ग चार्लएका कदर्महरू पूणि रूपर्मा र्मनार्सब उर्चत र्थए
- यो नै र्वज्ञानको उपयोग हो । र्मार्नसहरूको यसर्मा र सबै खोपहरूर्मा र्वश्वास छ भन्ने कुरा सुर्नर्ित गने दार्यत्व हाम्रो हो ।”
खोप लगाउने र्मार्नसहरू र्मध्ये थोरै संख्यार्मा रगत जम्ने सर्मस्या आएका ररपोटिहरूको प्रर्तकायि स्वरूप CDC को र्सफाररसर्मा खोपको
प्रयोगलाई रोक्ने कायिर्मा भर्मोन्ट भर्ममन्ट अन्य धेरै राज्यहरूसँग जोर्डयो । संघीय स्वास््य अर्धकारीहरूले ररपोटि गररएका साइड
इफे क्टहरूका बारेर्मा थप डाटा अध्ययन गनिका लार्ग CDC को खोप अभ्यास सल्लाहकार सर्र्मर्तलाई थप सर्मय प्रदान गनिका र्नर्म्त
खोप लगाउने कायिलाई स्थगन गने घोषणा गरेका र्थए ।
डा. लेर्भनले खोप स्थगन गररएको अवर्धर्मा भर्मोन्टका भर्ममन्टका स्वास््य सेवा प्रदायकहरूलाई रगत जम्ने सम्भार्वत लिणहरू र
उपयुक्त र्चर्कत्सकीय उपचारका बारेर्मा जानकारी र र्मागिदर्िन प्रदान गररएको र्थयो भन्नुभयो । अद्यावर्धक गररएको र्मागिर्नदेर्न
र्नरन्तर प्रदान गनि जारी रार्खनेछ ।
अर्मेररकार्मा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको लगभग 80 लाख डोज लगाइसर्कएको छ । अस्थायी स्थगन गराउने ररपोटिहरूर्मा सेरेब्रल
भेनस साइनस थ्रोम्बोर्सस (CVST) नार्मक दुलिभ र गम्भीर प्रकारको रगत जम्ने सर्मस्या रहेको र्थयो । यी सर्मस्याहरू खोप लगाएको
दुई हप्ता पर्छसम्र्म पाइएको र्थयो । भर्मोन्टर्मा भर्ममन्टर्मा यस प्रकारको कुनै पर्न साइड इफे क्ट भएको के सको ररपोटि आएको छैन ।
र्चन्ताका साइड इफे क्टहरू एकदर्मै दल
ु िभ हुने भए पर्न FDA र CDC ले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएको तीन हप्तार्भर गम्भीर
रूपर्मा टाउको दख्ु ने, पेट दुख्ने, खट्टु ा दख्ु ने वा सास फे नि गाह्रो हुने सर्मस्या देर्खएका र्मार्नसहरूलाई तरुु न्तै आफ्नो स्वास््य सेवा
प्रदायकलाई सम्पकि गनि सल्लाह र्दएका छन् ।

