COVID-19 िव#$को खोप लगाउनुपूव0
#जु ग2रने जाँचसच
ू ी
नाम

खोप लगाउने मािनसह.का लािग:
तलका %&ह(का म*तले हामी आज तपाईलें COVID-19 िव45को खोप लगाउन ह;<छ िक ह;दँ नै भ<ने कुरा
िनधाEरण गनG छौँ । यिद तपाईलें कुनै पिन /0को "छ" उ4र िदनुभयो भने यसको अथ: तपाईलें खोप लगाउनै
ह>दँ ैन भ@ने होइन । यसको अथE तपाईलाई
ं थप %&ह( सोNन सिकने छ भ<ने माO हो । यिद कुनै %& PपQ छै न भने
कृ पया आSनो PवाPTयसेवा %दायकलाई उU %&को VयाWया गXरिदन अनरु ोध गनEहु ोस् ।
1.

के तपाईलें आज िबस[चो महससु गXररहनभु एको छ?

2.

के तपाईलें किह^यै COVID-19 िव45को खोप लगाउनभु एको छ?

उमेर

• यिद छ भने, कुन _ा<डको खोप लगाउनभु एको िथयो ?
£ फाइजर (Pfizer)

£ मोडेनाD (Moderna)

£ जे-सन (Janssen)
जोह$सन ए$ड जोह$सन (Johnson &
Johnson)
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£ कुनै अकG खोप

• तपाईलें आSनो खोप रे कडEको काडE वा अ<य कागजात ^याउनभु एको छ ? (छ/छै न)
3.

हो

के तपाईमां किह^यै िनaन कुरा%ित एलजbज<य %ितिcया देिखएको छ:

(यसमा ग&भीर एलज-ज.य /िति2या पद5छन् [उदाहरणका लािग, एनािफलाि>सस] जसमा एिपने@ाइन वा EpiPen® को उपचार आवFयक परे को िथयो वा Hयसले गदा5 तपाई ं अLपताल जानु
परे को िथयो । यसमा कुनै एलज-ज.य /िति2या पिन पद5छ जसले गदा5 डाबर आउने, सिु .नने वा RयारRयार हSने लगायत Tास/Tासमा गाUो हSने हS.छ ।)

• िनaनमNये कुनै एक लगायत COVID-19 िव45को खोपको कुनै तdव:
o पोिलइथाइिलन fलाइकोल (PEG) । यो पदाथE ^याgसेिटभ र कोलोनोPकोपी %िcयाको तयारी गदाE %योग गXरने औषिध जPता के ही औषधोपचारमा %योग भएको
पाइ<छ ।
o पोिलसोरबेट । यो पदाथE के ही खोपह(, िफ^म कोटेड चgकl र नसामा िदइने Pटेरोइडह(मा पाइ<छ ।
• COVID-19 िव45को खोपको अिघ^लो डोज
4.

के तपाईमां किह^यै अकn कुनै खोप (COVID-19 िव#$को खोपबाहेक) लगाउँदा वा सईु माफE त चढाइने औषिधका कारण एलजbज<य %ितिcया देिखएको िथयो ?
(यसमा ग&भीर एलज-ज.य /िति2या पद5छन् [उदाहरणका लािग, एनािफलाि>सस] जसमा एिपने@ाइन वा EpiPen® को उपचार आवFयक परे को िथयो वा Hयसले गदा5 तपाई ं अLपताल जानु
परे को िथयो । यसमा कुनै एलज-ज.य /िति2या पिन पद5छ जसले गदा5 डाबर आउने, सिु .नने वा RयारRयार हSने लगायत Tास/Tासमा गाUो हSने हS.छ ।)

5.

तपाईका
ं हकमा लागू ह;ने सबैमा िच<ह लगाउनहु ोस्:
£ म 18 देिख 49 वषE िबचको उमेरकl मिहला ह;ँ
£ ममा खोप वा सईु ज<य (इ<जेgटेबल) थेरापीबाहेक खाrा<न, घरपालवु ा जनावर, िवष, पयाEवरणीय वा मख
ु बाट िलइने औषिधको एलजb जPता अ<य कुराले गदाE गaभीर एलजbज<य %ितिcया भएको िथयो ।
£ मलाई COVID-19 को सङ् cमण भएको िथयो र मोनोgलोनल एि<टबडी वा क<भलेसे<ट सेरम %योग गरे र उपचार गXरएको िथयो
£ COVID-19 सc
ं मणपिछ मि^टिसPटम इ<Sलेमटे री िस<tोम (MIS-C वा MIS-A) भएको िनदान गXरएको िथयो ।
£ मेरो %ितरuा %णाली कमजोर (जPतै, एचआईभी सङ् cमण, gया<सर) छ
£ मैले %ितरuा %णाली कमजोर बनाउने (इaयनु ोस%ेिसभ) औषधोपचार वा थेरापी %योग गXररहेकl छु
£ रUvावसaब<धी िवकार छ
£ रगत पातलो बनाउने औषिध िलइरहेकl छु
£ पिहले हपEXरन-%ेXरत wोaबोसाइटोपेिनया (HIT) भएको िथयो
£ हाल म गभEवती छु वा Pतनपान गराइरहेकl छु
£ डमEल िफलरह( िलइरहेकl छु

िमित

फाराम समी0ा गन2 3यि6:
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COVID-19 िव#$को खोपस*ब,धी िचिक0सक1य माग6दश6नका बारेमा थप जानकारी >ा? गन6 https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ info-byproduct/clinical-considerations.html हेन%हु ोस् ।
खोप अAयासस*ब,धी परामश6 सिमितको खोपस%ब'धी सामा'य उ.म अ0यास िदशािनद5श बारे थप जानकारी >ा? गन6,https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/aciprecs/general-recs/index.html हेन%हु ोस् ।

COVID-19 िव#$का खोप िविभ+न उमेर समहू का मािनसह4का लािग 7वीकृ त ग;रएको छ र मांसपेशीिभ@ दईु -पटक वा एक पटक सइु बाट लगाइ+छ ।
खोपको >कार (उ0पादन)

Dवीकृत उमेर समूहहH

िसIरज

अ,तराल

Pfizer-BioNTech ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप

12 वषE वा सोभ<दा बढी उमेरका मािनसह(

2 डोज

21 िदन

MODERNA ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप

18 वषE वा सोभ<दा बढी उमेरका मािनसह(

2 डोज

28 िदन

Janssen COVID-19 खोप (Johnson & Johnson)

18 वषE वा सोभ<दा बढी उमेरका मािनसह(

1 डोज

लागू नह;ने

कुनै उxपादनको लािग Pवीकृ त उमेर समहू बािहरका कुनै पिन मािनसले सो खोप लगाउनु ह;दँ नै ।

COVID-19 िव#$को खोप लगाउँदा कुनै पिन Jितकूल असर नदेिखएका LयिNका लािग खोप लगाइसके पिछ अवलोकन गनO समय
§ 30 िमनेट:

§ 15 िमनेट:

o कुनै खोप वा सईु बाट गXरने थेरापीमा कुनै पिन गaभीरता तहको ताxकािलक एलजbज<य
%ितिcयाको इितहास

o अ<य सबै मािनसह(

o िभ<न %कारको COVID-19 िव45को खोपको %ितकूल असर (उदाहरणका लािग,
Janssen (Johnson & Johnson ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को
खोप) लगाएका मािनसह(मा mRNA खोपको %ितकूल असर)
o कुनै पिन कारणले गदाE िवगतमा एनािफलािgसस भएको

COVID-19 िव#$को खोप र अ+य खोपह4 सँगसँगै लगाउने सPब+धमा
COVID-19 िव45को खोप र अ<य खोपह( समयको अ@तरालको Dयाल नगरी लगाउन सिक@छ। यसमा एकै पटकमा COVID-19 िव45को खोप र अ<य खोपह( लगाउने कुरा पिन पदEछ । अ<य खोपह( कुनै पिन समयमा
COVID-19 िव45को खोप लगाउनभु <दा अिघ वा पिछ लगाउन पिन सिक<छ ।

1. के तपाईलें आज िबस.चो महसस
ु ग5ररहनुभएको छ?
गaभीर रोगले खोपको %भावकाXरता कम गनG वा %ितकूल %ितिcया बढाउने कुनै %माण नभए तापिन
सावधानीका (पमा मNयम वा गaभीर िबमारी भएका िबरामीमा सधु ार नआएसaम खोप लगाउन िढलाइ
गन:ुपद:छ ।

लगाउने VयिUलाई स4ु को डोज लगाउनभु <दा पिहले SARS-CoV-2 सङ् cमण भएको वा पिहलो खोप
लगाएपिछ सङ् cमण भएको दवु ै अवPथामा लागू ह;<छ । खोपको िनणEय गनEपु नG एकमाO %योजनको लािग हालको
वा पिहलेको सङ् cमणको म^ू याङ् कन गनE भाइरल वा सेरोलिजक परीuण गनE िसफाXरस गXरँ दनै ।

हाल SARS-CoV-2 सG
ं मण भएका JयिKहLलाई गMभीर िबमारीबाट मुK नभएसMम र
आइसोलेसनबाट बािहर नआएसMम खोप लगाउन िढलाइ गन:ुपछ: । यो िसफाXरस दईु डोज भएको खोप

हQका िबरामी भएका मािनसहLलाई खोप लगाउन सिक@छ । यिद खोप लगाउने VयिUले एि<टबायोिटक
िलइरहेका छन् भने खोप लगाउन नरोgनहु ोस् ।
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2. के तपाईलें किह;यै COVID-19 िव?@को खोप लगाउनुभएको छ?
COVID-19 िव45का खोपह( पXरवतEन गनE िम^दैन ।
दईु पटक लगाइने खोपह(का हकमा स4ु मा कुन खोप लगाइएको िथयो भनी िनधाEरण गनE मेिडकल रे कडEह(, खोप
सचू ना %णाली र खोप रे कडE काडEह( जाँच गनEहु ोस् । यिद पिहलो डोजमा %योग गXरएको खोप िनधाEरण गनE
सिकएन वा उU _ा<डको खोप अिहले उपलyध छै न भने उपलyध रहेका कुनै पिन mRNA खोप लगाउन
सिक<छ (दईु डोजिबचको अ<तर कaतीमा 28 िदन ह;नपु छE ) । यिद भल
ु वश COVID-19 िव45को

mRNA खोपका दईु फरक-फरक डोजह( लगाइएको छ भने उU खोपको कुनै थप डोज लगाउन िसफाXरस
गXरँ दनै ।
परीuण खोप लगाउने मािनसह(ले अितXरU डोज लगाउन सaभव भए-नभएको िनgय{ल गनE परीuणका
%ायोजकह(सँग परामशE िलनपु दEछ ।

अमे;रका बािहर COVID-19 िव#$का खोप लगाएका मािनसह4को हकमाः
§ FDA ले Pवीकृ ित िदएको COVID-19 िव45को खोपको िसफाXरस गXरए जित डोज लगाउने मा<छे ले
अितXरU डोज लगाइरहनु पद|न । FDA ले Pवीकृ ित िदएको दईु डोज लगाउनपु नG COVID-19 िव45को
खोपको पिहलो डोज लगाउने VयिUले अमेXरकामा खोप िसXरज लगाउन फे Xर स4ु गन:ुपदRन तर िसफाXरस
गXरएको समयको जितसgदो निजक दोvो डोज लगाउनपु दEछ ।

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचू ीब5 COVID-19 िव45को खोपका िसफाXरस गXरएका
सबै डोज लगाइसके का मािनसले FDA-Pवीकृ त COVID-19 िव45को खोपको कुनै अितXरU डोज
लगाउनु आवTयक छै न । WHO ले आपxकालीन %योगको लािग अनमु ित िदएका खोपह(को सचू ीका
लािग हाल अमेXरकामा अनमु ित%ा~ COVID-19 िव45का खोपह(का लािग जारी गXरएको अ<तXरम
िचिकxसकlय िवचारह( हेनEहु ोस्ः (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/infoby-product/ clinical-considerations.html)।

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचू ीब5 COVID-19 खोपका िसफाXरस गXरएका सबै
डोज नलगाइसके का मािनसले FDA ले Pवीकृ ित िदइएको खोपको पणू E COVID-19 खोप शृङं ् खला
परू ा गनE सgछन् । FDA ले Pवीकृ ित िदइएको COVID-19 िव45को खोप लगाउनअ
ु िघ FDA ले
Pवीकृ ित िदएको खोपको अि<तम डोज लगाएको िमितदेिख कaतीमा 28 िदन कुनEहु ोस् ।

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचू ीब5 नगXरएका र FDA }ारा Pवीकृ त नगXरएका
COVID-19 िव45का खोपका िसफाXरस गXरएका सबै वा के ही डोज लगाइसके का मािनसह(ले
FDA ले Pवीकृ त गरे को COVID-19 िव45को खोपको परू ै डोज लगाउन सgछन् । FDA ले
Pवीकृ त गरे को COVID-19 िव45को खोप लगाउनअ
ु िघ Pवीकृ त नगXरएको खोपको अि<तम डोज
लगाएको िमितदेिख कaतीमा 28 िदन कुनEहु ोस् ।

3. के तपाईमा
ं किह;यै िनCन कुराDित एलजEजFय DितिGया देिखएको छ:
• COVID-19 िव45को खोपको िनaनलगायतको कुनै तdव:

o पोिलइथाइिलन fलाइकोल (PEG) । यो पदाथE ^याgसेिटभ र कोलोनोPकोपी %िcयाको तयारी गदाE %योग गXरने औषिध जPता के ही औषधोपचारमा %योग भएको पाइ<छ ।
o पोिलसोरबेट । यो पदाथE के ही खोपह(, िफ^म-कोटेड चgकl र नसामा िदइने Pटेरोइडह(मा पाइ<छ ।
• COVID-19 िव45को खोपको अिघ^लो डोज
पिहले COVID-19 िव45को खोप लगाउँदा तxकाल एलजbज<य %ितिcया* देिखएका VयिUह( वा खोपको
कुनै तdव%ित एलजb रहेको थाहा भएका (िनदान गXरएको) VयिUह(मा खोपको %ितकूल असर देिख<छ ।
COVID-19 िव45को कुनै MRNA खोप लगाउँदा नकाराxमक असर देिखएका VयिUह(ले दवु ै
mRNA खोपह( (Pfizer-BioNTech वा Moderna) को डोज लगाउनु ह;दँ नै । COVID-19
िव45को mRNA खोपको नकाराxमक असर देिखएका VयिUह( (PEG† को एलजb भएको [िनदान
गXरएको] कारणले लगायत) Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप%ित सावधानी
अपनाउँछन् ।
Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोपको नकाराxमक असर देिखएका VयिUह(
(polysorbate* को एलजb भएको [िनदान गXरएको] कारणले लगायत) mRNA COVID-19
खोप%ित सावधानी अपनाउँछन् ।
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धेरै तdवह( समावेश गXरएका, जसमNये खोपमा ह;ने कुनै तdव ह;<छ, खोप वा सईु बाट गXरने थेरापीमा एलजbज<य
%ितिcया देिखने, तर कुन तdवले गदाE ताxकािलक %ितिcया देिखयो भ<ने कुरा थाहा नभए पिन, xयPता
मािनसह(ले COVID-19 िव45को उU खोप लगाउने कुरामा सावधानी अपनाउँछन् ।
*खोप लगाउने मा+छे ह.ले ता0कािलक एलज5ज+य 7िति8या देिखएको :रपोट= गरे पिछ, 7दायकह.ले खोप लगाएपिछ :रपोट= ग:रएका
7िति8या ता0कािलक एलज5ज+य 7िति8यासँग िम@छ या खोप लगाएपिछ सामा+यतया देिखने अ+य 7कारका 7िति8या हो भ+ने कु रा
िनधा=रण गनF कोिसस गनु=पद=छ, जGतै भेसोभगल 7िति8या वा खोप लगाएपिछका साइड इफे Mटह. (जुन mRNA COVID-19
खोपको दोNो डोज िलएपिछको नकारा0मक असर होइन)।
†COVID-19 िवPQका दवु ै mRNA खोपह.मा Polyethylene glycol (PEG) समावेश ग:रएको हS+छ र
Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िवPQको खोपमा Polysorbate 80 समावेश ग:रएको छ । PEG र
polysorbate संरचना0मक .पमा सVबि+धत भएका हSनाले यी यौिगकह. िबच अ+तर-7िति8याशील (8स-:रयािMटभ)
अितसंवेदनशीलता देखा पन= सMछ ।
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COVID-19 िव#$का खोपमा संलSन पदाथUह4 *
!या$या

Pfizer-BioNTech ले िवकास गरेको
COVID-19 िव./को mRNA खोप

Moderna ले िवकास गरेको COVID-19
िव./को mRNA खोप

Janssen ले िवकास गरेको COVID-19
िव./को खोप

सि9य पदाथ<ह=

Nucleoside-प"रमािज(त mRNA ले SARS-CoV2 को भाइरल 0पाइक (S) 1लाइको2ोिटन इ5कोिडङ ग"रएको

Nucleoside-प"रमािज(त mRNA ले SARS-CoV-2
को भाइरल 0पाइक (S) 1लाइको2ोिटन इ5कोिडङ ग"रएको

भाइरल भे:टर; "रकि;बना5ट, रे ि=लके सन इ5कि;पटे5ट Ad26
भे:टर, SARS-CoV-2 0पाइक (S) 2ोिटनको ि0थर
भे"रय5ट इ5कोिडङ ग"रएको

2[(polyethylene glycol {PEG})- 2000]-N,
N-ditetradecylacetamide
1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine
Cholesterol

PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-racglycerol, methoxypolyethylene glycol

Polysorbate-80

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)

Cholesterol
SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy)
hexyl) amino) octanoate
Tromethamine
Tromethamine hydrochloride
Acetic acid
Sodium acetate
Sucrose

Citric acid monohydrate

िनि>9य पदाथ<ह=

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
Sodium chloride
Monobasic potassium phosphate
Potassium chloride
Dibasic sodium phosphate dihydrate
Sucrose

Trisodium citrate dihydrate
Sodium chloride
Ethanol

*कु नै पिन खोपमा अZडा, िजलेिटन, @याटेMस वा ि7जभFिटभह. समावेश ग:रएको छै न ।

COVID-19 िव#$को खोप लगाइसके पिछ देिखने एलजWज+य JितिXया, भेसोभगल JितिXया र खोपका साइड इफे [टका सPभािवत ल\णह4
खोप लगाएपिछ लuणह( देिखने िबरामीह(का हकमा िनजलाई खोपको अकn डोज (COVID-19 िव45को
mRNA खोपको दोvो डोज लगायत) लगाउन िम^ने-निम^ने कुरा िनधाEरण गनE एिटओलोजी (एलजbज<य
%ितिcया, भेसोभगल %ितिcया वा खोपका साइड इफे gटह( लगायत) िनधाEरण गनEु ज4री ह;<छ। िनaनिलिखत

सङ् के त र लuणह(को तािलका vोतका (पमा िदइएको हो तर यि•मै सीिमत ह;नपु छE भ<ने छै न र िबरामीह(मा
सबै सङ् के त वा लuणह( नदेिखन सgछ । %दायकह(ले िनदान र उिचत VयवPथापन िनधाEरण गनE िबरामीह(को
म^ू याङ् कन गदाE उनीह(को िचिकxसकlय िववेक %योग गनEपु दEछ।

िवशेषता

ता5कािलक एलज8ज9य :िति;या
(एनािफलाि>सस लगायत)

भेसोभगल :िति;याहA

खोपका साइड इफे>टहA
(Eथानीय तथा :णालीगत)

खोप लगाएपिछको समयसीमा

धेरैजसो खोप लगाएको 15-30 िमनेटिभO देिख<छ

धेरैजसो 15 िमनेटिभO देिख<छ

खोप लगाएपिछ 1 देिख 3 िदनको औसत (अिधकांश
खोप लगाएको एक िदनपिछ देिख<छ)

सङ्के त वा ल*णहता5कािलक एलज8ज9य :िति;या

िवशेषता

(एनािफलाि>सस लगायत)

भेसोभगल :िति;याहA

खोपका साइड इफे>टहA
(Eथानीय तथा :णालीगत)

संरचानाxमक

आस<न %लयको भावना

<यानो वा ठƒडा महससु ह;ने

„वरो आउने, काम छुट् ने, थकान ह;ने

छालासaब<धी

एनािफलिgसस भएका 90% मािनसह(मा देिखने
छालाका लuणह(, %Xु रटस, अिटEकेXरया, Sलिसङ,
एि<जयोिडमा लगायत

पेलर, डायफोरे िसस, gलेमी xवचा, अनहु ारमा तातो महससु ह;ने

पीडा, एXरथेमा वा सईु लगाइएको Pथानमा सिु <नने, खोप
लगाएको पाखरु ामा िलaफाडेनोपेथी

<यरु ोलिजक (नशासaब<धी)
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िदf…म, लड् खडाउने, चgकर लाfने, बेहोस होला जPतो
ह;ने, कमजोरी, अचेत ह;ने

चgकर लाfने, बेहोस होला जPतो ह;ने, िस<कोप (%ाय: के ही सेके<ड वा
िमनेटसaम %ोtोमल लuण देिखएपिछ), कमजोरी, †िQमा पXरवतEन (जPतै टाउको दWु ने
ब•ी चaके को टाटा देिखने, टनेल िभजन), स<ु ने शिUमा पXरवतEन
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िवशेषता

ता5कािलक एलज8ज9य :िति;या (एनािफलाि>सस
भेसोभगल :िति;याहA
लगायत)

खोपका साइड इफे>टहA
(Eथानीय तथा :णालीगत)

‡ास%‡ाससaब<धी

PवाँPवाँ ह;ने, ˆयारˆयार गनG, _ो<कोPपाजम, P‰ाइडोर,
हाइपोिgसया

पXरवतEनीय; यिद ए<जाइटी पिन देिखएमा, ‡ास%‡ासको दरमा वृि5 ह;न
सgछ

लागू नह;ने

कािडEयोभाPकुलर (मटु ु सaब<धी)

हाइपोटे<सन, टेिककािडEया

पXरवतEनीय; िस<कोपल घटनाको बेलामा हाइपोटे<सन वा _ेिडकािडEया ह;न
लागू नह;ने
सgछ

fयाP‰ोइ<टेिPटनल (पाचन अङ् ग)

Xरङ् गटा लाfने, बा<ता आउने, पेटमा ऐठं न ह;ने, पखाला च^ने Xरङ् गटा लाfने, बा<ता आउने

बा<ता आउने वा पखाला लाfने ह;न सgछ

मPकुलोPके लेटल

लागू नह;ने

मायि^जया, आwाEि^जया

लागू नह;ने

खोपसPब+धी िसफा;रसह4
ता5कािलक एलज8ज9य :िति;या (एनािफलाि>सस

िवशेषता

लगायत)

यिद पिहलो डोजको (पमा
COVID-19 िव45को mRNA
खोप लगाइयो भने, दोvो mRNA होइन
खोपको डोज लगाउन िसफाXरस
गXर<छ?

भेसोभगल :िति;याहA

हो

खोपका साइड इफे>टहA
(Eथानीय तथा :णालीगत)

हो

अमे:रक[ GवाG\यकम5ह. वा GवाG\य िवभागह.ले संय]
ु रा^य अमे:रकामा बसोबास गनF _यि] िबरामीको बारे मा CDC माग=दश=न`ारा सिजलै सVबोधन नग:रएका COVID-19 िवPQका खोपको सुरaासVब+धी जिटल 7bको लािग Clinical Immunization Safety
Assessment COVIDvax project (िMलिनकल खोप सुरaा मू@याङ् कन COVIDvax प:रयोजना https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html) बाट परामश= माfन सMने छन् ।

PवाPTयकमbह( एनािफलेिgसस लगायत ताxकािलक एलजbज<य %ितिcया पिहचान गनE सuम ह;नपु छE र खोप लगाउने
समयमा यी घटनाह(को उपचार गनE सuम ह;नपु छE । COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ कुनै गaभीर
एनािफलािgटक %ितिcया देिखएमा गaभीर एलजbज<य %ितिcयाह(को लािग उपयU
ु िचिकxसा उपचार त4ु <तै उपलyध
ह;नपु दEछ । अितXरU मागEदशEनको लािग COVID-19 खोप के <‹ह(मा एनािफलिgससको VयवPथापन | CDC हेनEहु ोस्
। https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/anaphylaxismanagement.html

सईु बाट िदइने खोपह(को सaब<धमा िस<कोपी (बेहोस ह;ने) ह;न सgछ, िवशेष गरी
वयPकह(मा । लडेर चोटपटक लाfन निदने र िस<कोपल (बेहोस ह;ने) %िcयाह( VयवPथापन
गनG ब<दोबPत गXरनपु दEछ । सबै मािनसह(लाई COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ
कaतीमा 15 िमनेटसaम अवलोकन गनE िसफाXरस गXर<छ । बेहोस भएको अवPथामा
चोटपटकको जोिखमलाई कम गनE िबरामी अवलोकन अविधमा बPनु वा सxु नपु दEछ । यिद
िबरामीमा िस<कोपी (बेहोसी) भयो भने लuणह( नहराएसaम िबरामीलाई अवलोकन
गXरनपु दEछ ।

4. के तपाईमा
ं किह;यै अकJ कुनै खोप (COVID-19 िव?@को खोपबाहेक) लगाउँदा वा सईु माफMत चढाइने अFय औषिधका कारण एलजEजFय
DितिGया देिखएको िथयो ?
कुनै अ<य खोप वा सईु बाट गXरने थेरापी (जPतै, इ<‰ामPgयल
ु र, इ<‰ाभेनस वा सबgयिु टनस खोपह( वा
COVID-19 िव45का खोपमा रहेका पदाथEसँग सaबि<धत नरहेका उपचारह() मा कुनै ताxकािलक

इaयनु ोलोिजQसँग परामशE िलने बारे मा िवचार गनE सिक<छ । खोप लगाउने बारे मा िवचार गदाE SARS-CoV-

एलजbज<य %ितिcयाको इितहास (4 घƒटािभO) हाल Pवीकृ त COVID-19 खोपह( %ितको सावधानी हो ।

COVID-19 सङ् cमण, COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ एनािफलािgससको अŒात जोिखम र
आव•यक परे मा खोप लगाउने मा<छे ले तxकाल एनािफलािgससको Pयाहार %ा~ गनG uमता िवचार गनEपु नG ह;<छ ।

खोप िदन सिक<छ, तर िबरामीह(लाई गaभीर एलजbज<य %ितिcया ह;न सgने अŒात जोिखमह(का बारे मा बताएर
खोपका फाइदाह(सँग स<तल
ु न िमलाउँदै परामशE िदनहु ोस् । खोप लगाउन िढलाइ गनG र/वा एलजbPट-
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2 को सaपकE को जोिखम, COVID-19 को कारणले गaभीर रोग वा मृxयक
ु ो जोिखम, पिछ^लो पटक

यी मािनसहAलाई खोप लगाएपिछ 30 िमनेटसLम अवलोकन गनOुपदOछ ।
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5. िवचार ग5रएका िUलिनकल पVहW:
!िति$या

िवचार ग+रएका प/ह1
18 देिख 49 वषE उमेरका मिहलाले FDA }ारा Pवीकृ त COVID-19 िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सgदछन् । तथािप, उनीह(लाई Janssen ले िवकास
गरे को COVID-19 िव45को लगाएपिछ wोaबोसाइटोपेिनया िस<tोम (TTS) सिहत wोaबोिससको िबरलै देिखने तर बढ्दो जोिखम

18 देिख 49 वष< िबच उमेरका मिहला

www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ janssen-covid19-vaccine र FDA }ारा Pवीकृ त अ<य COVID-19 िव45का खोपह(को उपलyधताका बारे मा जानकारी िदनपु दEछ ।
TTS हालै हेपXरनको कुनै सaपकE मा आएको थाहा नभएका िबरामीह(मा देिखने एक दल
ु Eभ िस<tोम हो जसमा ती_ िशरापरक (अgयटु भेनस) वा धमनीय wोaबोिसस
र नयाँ wोaबोसाइटोपेिनया देिखन स4ु ह;<छ ।
खोप लगाउने VयिUका लािग तयार पाXरएका शैिuक सामŽीह( यहाँ पाउन सिक<छःwww.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html

ममा खोप वा सईु जIय (इIजेJटे बल)
थेरापीबाहेक खाKाIन, घरपालुवा जनावर,
िवष, पया<वरणीय वा मुखबाट िलइने
औषिधको एलजQ ज>ता अIय कुराले गदा<
गSभीर एलजQजIय Uिति9या भएको िथयो ।

मलाई COVID-19 को सङ् 9मण भएको
िथयो र मोनोJलोनल एिIटबडी वा
कIभलेसेIट सेरम Uयोग गरेर उपचार गZरएको
िथयो
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खोप वा सईु बाट गXरने थेरापीह( COVID-19 िव45का खोपका पदाथEह(सँग असMबि@धत गaभीर एलजbज<य %ितिcया लगायत एलजbज<य %ितिcया हाल
Pवीकृ त गXरएको COVID-19 िव45को खोपका नकाराxमक असर वा सावधानीह( हैनन् । तथािप, कुनै पिन कारणले, कुनै पिन कुराको गaभीर एलजbज<य
%ितिcया ह;ने VयिUह(लाई खोप लगाएपिछ 30 िमनेटसMम अवलोकन गन:ुपद:छ ।

पिहले SARS-CoV-2 सङ् cमणको लuण देिखए पिन वा नदेिखए पिन िवगतको इितहास वाPता नगरी खोप लगाउन चाहने VयिUलाई खोप लगाउन िदनपु छE ।
सङ् cमण र खोपका िबचमा कुनै <यनू तम अ<तराल िसफाXरस गXरएको छै न ।
यrिप, यिद िबरामीलाई मोनोgलोनल एि<टबडी वा क<भलेसे<ट सीरम %योग गरे र COVID-19 को उपचार गXरएको िथयो भने खोप लगाउन कaतीमा 90 िदन
पिखEनपु दEछ । खोप-%ेXरत %ितरuाxमक %ितिcयाह(ले एि<टबडी उपचारमा हPतuेप ह;न निदन अितXरU जानकारी उपलyध नभएसaमका लािग यो एक सावधानीको
उपाय हो ।
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!िति$या

िवचार ग+रएका प/ह1
पिहले MIS-C वा MIS-A को इितहास भएका VयिUह(मा COVID-19 खोपको अिनयिमत %ितरuा %ितिcयाको जोिखम ह;<छ िक ह;दँ नै भ<ने थाहा छै न ।
MIS-C वा MIS-A को इितहास भएका VयिUले खोप लगाउने िनणEय गनE सgने छन् । खोप लगाउँदा िनaन कुराह(मा िवचार गनEपु नG ह;न सgछ:

मKटीिसDटम इ,Nलेमेटरी िस,Oोम िथयो;
MIS-C (बालबािलका) वा MIS-A
(वयDक)

n

MIS-C वा MIS-A बाट िचिकxसकlय PवाPTयलाभ, मटु ु ले सामा<य (पमा काम गनE सgने लगायत

n

गaभीर ती_ COVID-19 रोगको VयिUगत जोिखम (उदाहरण, उमेर, अ<तिनEिहत समPयाह()

n

समदु ायमा COVID-19 फै लावटको Pतर र पनु : सङ् cिमत ह;ने VयिUगत जोिखम

n

यी रोगह( लागेपिछ COVID-19 िव45को खोपबाट सरु uासaब<धी डाटाको अभाव

n

कुनै पिन इaयनु ोमडु ु लेटरी थेरापीह(को समयतािलका (थप जानकारीको लािग, खोपसaब<धी सामा<य उ•म अ•यास िदशािनदGश बारे परामशE िलन सिक<छ:
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html)

हाल %ा~ भएको %माणले %ारिaभक सङ् cमण पिछ के ही मिहनासaम SARS-CoV-2 पनु ः सङ् cमणको जोिखम कम रहेको सङ् के त गरे को ह;नाले MIS-C वा
MIS-A को इितहास भएका मािनसह(ले उनीह(को सङ् cमण नहटेसaम र MIS-C वा MIS-A को िनदान गXरएको िमितले 90 िदनसaम खोप लगाउन पखEने
बारे मा िवचार गनEपु दEछ ।
िबरामी, िबरामीका अिभभावक (ह() र ितनका िgलिनकल टोली वा िवशेषŒका िबचमा छलफल गनाEले COVID-19 िव45को खोप लगाउने वा नलगाउने भ<ने
िनणEय िलन सहयोग प•ु याउन सgछ । PवाPTय सेवा %दायक र PवाPTय िवभागह(ले
www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html मा रहेको िgलिनकल %ितरuण सरु uा म^ू याङ् कन
पXरयोजनाबाट परामशE िलन अनरु ोध गनE सgने छन् ।

कमजोर >ितरPा >णाली (जDतै, एचआईभी
सङ्Yमण, Zया,सर) छ
मैले >ितरPा >णाली कमजोर बनाउने
(इ*युनोस>ेिसभ) औषधोपचार वा थेरापी
>योग गIररहेक1 छु

एचआईभी सङ् cमण वा अ<य %ितरuाxमक समPयाह( जPता अ<तिनEिहत िचिकxसा समPया भएका तर खोपको कुनै %ितकूल असर नदेिखएका VयिUह(लाई
COVID-19 िव45का खोप लगाउन सिक<छ ।
तथािप, उनीह(लाई %ितरuा %णाली कमजोर भएका जनसंWयामा खोपको सरु uा %ोफाइल र %भावकाXरताका बारे मा Œानको अभावका साथसाथै कम %ितरuाxमक
%ितिcयाह(को सaभावना र COVID-19 बाट आफूलाई जोगाउने हाल अपनाइएका सबै िनदGशन पालना गXरराWनु पनG आव•यकताका बारे मा परामशE िदनपु छE ।
COVID-19 िव45का खोपह( टिपकल वा इ<‰ाआिटEकुलर उपचारलगायत कोिटEकोPटेरोइड उपचारको पवाEह नगरी लगाउन सिक<छ । %ितरuाxमक uमता %ा~
गXरसके पिछ पनु : खोप लगाउन िसफाXरस गXरँ दनै ।
यिद िबरामीको रUvावसaब<धी जोिखमसँग पXरिचत िचिकxसकले यो खोप यथोिचत सरु uा सिहत मांसपेशीिभO लगाउन सिकने कुरा िनधाEरण गरे मा सबै खोपह(मा जPतै
यPता िबरामीह(लाई COVID-19 िव45का कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ ।

र_`ावस*ब,धी िवकार छ
रगत पातलो बनाउने औषिध िलइरहेक1 छु

ACIP ले रUvाव िवकार भएका वा रगत पातलो बनाउने औषिध िलएका िबरामीह(मा इ<‰ामPgयल
ु र खोप लगाउन िनaन तXरका िसफाXरस गरे को छ: खोप लगाउन
फाइन-गेज सईु (23-गेज वा सानो gयािलबरको) %योग गXरनपु दEछ, xयसपिछ खोप लगाएको Pथानमा कaतीमा 2 िमनेटसaम नरगडी कडा दबाब िदनपु छE ।
िनयिमत औषधोपचारअ<तगEत िनयिमत (पमा एिPपXरन वा एि<टकोएगल
ु े<ट औषिध िलने मािनसह(ले कुनै पिन COVID-19 खोप लगाउनअ
ु िघ यी औषधीह(
रोिकराWनपु द|न ।
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िवचार ग+रएका प/ह1
Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोपसँग सaब5 wोaबोसाइटोपेिनया िस<tोम (TTS) सिहत wोaबोिससको कारण PपQ नभए पिन, यो अकn
दल
ु Eभ %ितरuा-मNयPथ िस<tोम, हेपXरन-%ेXरत wोaबोसाइटोपेिनया (HIT) जPतो देिख<छ । थप जानकारी उपलyध नभएसaम, िवशेषŒह(ले HIT जPता, wोaबोिसस
र wोaबोसाइटोपेिनयाको (पमा देखा पनG %ितरuा-मNयPथ िस<tोम भएका VयिUलाई यिद उनीह(को रोग िबसेक भएको िमितले 90 िदन वा सोभ<दा कम समय भएको छ
भने अकn COVID-19 खोप (भनेको, mRNA खोप) लगाइिदनपु नG सझु ाव िदएका छन् । 90 िदनपिछ, िबरामीह(लाई FDA }ारा Pवीकृ त COVID-19
िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ ।
िनaनिलिखत कारकह(ले गदाE मािनसह(लाई Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ TTS का लािग बढी संवेदनशील नबनाउने
िवŒह( िव‡ास गछE न् । यी समPयाह( भएका VयिUह(लाई Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप लगायत FDA }ारा Pवीकृ त

हप6Iरन->ेIरत aो*बोसाइटोपेिनया
(HIT) को इितहास

COVID-19 िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ:
n

भेनस wोaबोइaबोिल’मको पवू E इितहास

n

भेनस wोaबोइaबोिल„मका जोिखम पuह( (उदाहरण: Sयाgटर V लेडेन लगायत वश
ं ाणगु त वा अिधŽिहत wोaबोिफिलया; %ोwोिaबन िजन 20210A उxपXरवतEन;
एि<टफोPफोिलिपड िस<tोम; %ोटीन C, %ोटीन S वा एि<टwोिaबनको कमी)

n

wोaबोसाइटोपेिनयासँग सaबि<धत नरहेका अ<य %कारका wोaबोिससह(को पवू E इितहास

n

गभाEवPथा, %सवो•र वा हमnनल गभEिनरोधक %योग गXरसके पिछ (उदाहरण, संयU
ु मौिखक गभEिनरोधक, “याच, Xरङ)

खोप लगाउने VयिUका लािग तयार पाXरएका शैिuक सामŽीह( यहाँ पाउन सिक<छः www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
गभEवती वा Pतनपान गराइरहेका मिहलाह( हाल Pवीकृ त गXरएका COVID-19 िव45का कुनै पिन खोपह( लगाउन योfय छन् र खोप लगाउन सgदछन् ।
हाल उपलyध जानकारीका आधारमा, िवŒह( COVID-19 िव45का खोपह(ले गभEवती मिहला वा …णू लाई खतरा िनaxयाउने सaभावना नरहेको िव‡ास गछE न् ।
FDA }ारा Pवीकृ त COVID-19 िव45का खोपह(ले आमा वा …णू कसैलाई पिन सङ् cमण गराउन सgदैनन् । तथािप, यस जनसङ् Wयामा COVID-19
िव45का खोपका सaभािवत जोिखमह(का बारे मा थाहा भइसके को छै न िकनभने गभEवती मिहलाह(मा यी खोपह(को अNययन गXरएको छै न ।

हाल गभ6वती वा Dतनपान गराइरहेको

िनणEय िलँदा, गभEवती मिहला र ितनका PवाPTयसेवा %दायकह(ले समदु ायमा COVID-19 कुन Pतरमा फै िलरहेको छ, COVID-19 सङ् cमण ह;ने िबरामीको
VयिUगत जोिखम कि• छ, िबरामीलाई गaभीर COVID-19 रोगको बढ्दो जोिखम र …णु लाई सaभािवत जोिखम कि• छ, खोपको प•ा लागेका र सaभािवत
लाभह( के -के ह;न,् खोपको %भावकाXरता कPतो छ, खोपका साइड इफे gटह( र गभाEवPथामा खोपको सरु uाको बारे मा डाटाको सीिमत तर िवकासो<मख
ु अवPथा
आिदका बारे मा िवचार गनEपु दEछ ।
18 देिख 49 वषE उमेरका गभEवती, Pतनपान गराइरहेका र सxु के री भइसके का VयिUह( Janssen ले िवकास गरे को COVID-19 िव45को खोप लगाइसके पिछ
ह;ने TTS को दल
ु Eभ जोिखम र FDA }ारा Pवीकृ त COVID-19 िव45का अ<य खोपह(को उपलyधता (अथाEत,् mRNA खोपह() का बारे मा सचेत ह;नपु दEछ
।
खोपका कुनै नकाराxमक असर वा सावधानीह( नदेिखएका सइु बाट डमEल िफलरह( िलएका VयिUह(लाई FDA }ारा Pवीकृ त COVID-19 िव45का खोपह(
लगाउन सिक<छ ।

डम6ल िफलरहH छन्
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किहलेकाही ँ, यी VयिUह(को िफलर सईु लगाएको Pथान (%ाय: अनहु ार वा ओठ) मा वा सो वXरपXर COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ छोटो समयको लािग
सिु <नने ह;न सgछ । ती VयिUह(लाई यिद खोप लगाइसके पिछ डमEल िफलर लगाएको Pथानमा xयसको निजक सिु <नन था^यो भने उनीह(को PवाPTय सेवा %दायकलाई
सaपकE गनE स^लाह िदनपु दEछ ।

9

