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खोप लगाउने मािनसह.का लािग: 
तलका %&ह(का म*तले हामी आज तपाईलें COVID-19 िव45को खोप लगाउन ह;<छ िक ह;दँनै भ<ने कुरा 
िनधाEरण गनG छौ ँ। यिद तपाईलें कुनै पिन /0को "छ" उ4र िदनुभयो भने यसको अथ: तपाईलें खोप लगाउनै 
ह>दैँन भ@ने होइन । यसको अथE तपाईलंाई थप %&ह( सोNन सिकने छ भ<ने माO हो । यिद कुनै %& PपQ छैन भने 
कृपया आSनो PवाPTयसेवा %दायकलाई उU %&को VयाWया गXरिदन अनरुोध गनुEहोस ्। 

नाम  

उमेर 
 
  

 

 

हो होइन थाहा छैन 
1. के तपाईलें आज िबस[चो महससु गXररहनभुएको छ? £ £ £ 
2. के तपाईलें किह^यै COVID-19 िव45को खोप लगाउनभुएको छ? 

• यिद छ भने, कुन _ा<डको खोप लगाउनभुएको िथयो ? £ £ £ 
 £ फाइजर (Pfizer) £ मोडेनाD (Moderna)  £ जे-सन (Janssen) 

जोह$सन ए$ड जोह$सन (Johnson & 
Johnson) 

£ कुनै अकG खोप  

   
• तपाईलें आSनो खोप रेकडEको काडE वा अ<य कागजात ^याउनभुएको छ ? (छ/छैन)  £ £  

3. के तपाईमंा किह^यै िनaन कुरा%ित एलजbज<य %ितिcया दिेखएको छ: 
(यसमा ग&भीर एलज-ज.य /िति2या पद5छन ्[उदाहरणका लािग, एनािफलाि>सस] जसमा एिपने@ाइन वा EpiPen® को उपचार आवFयक परेको िथयो वा Hयसले गदा5 तपाई ंअLपताल जान ु
परेको ि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 केही औषधोपचारमा %योग भएको 

पाइ<छ । £ £ £ 
o पोिलसोरबेट । यो पदाथE केही खोपह(, िफ^म कोटेड चgकl र नसामा िदइने Pटेरोइडह(मा पाइ<छ । £ £ £ 

• COVID-19 िव45को खोपको अिघ^लो डोज £ £ £ 
4. के तपाईमंा किह^यै अकn कुनै खोप (COVID-19 िव#$को खोपबाहके) लगाउँदा वा सईुमाफE त चढाइने औषिधका कारण एलजbज<य %ितिcया दिेखएको िथयो ? 

(यसमा ग&भीर एलज-ज.य /िति2या पद5छन ्[उदाहरणका लािग, एनािफलाि>सस] जसमा एिपने@ाइन वा EpiPen® को उपचार आवFयक परेको िथयो वा Hयसले गदा5 तपाई ंअLपताल जान ु
परेको ि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. तपाईकंा हकमा लाग ूह;ने सबैमा िच< ह लगाउनहुोस:्    
£ म 18 दिेख 49 वषE िबचको उमेरकl मिहला ह; ँ

£ ममा खोप वा सईुज<य (इ<जेgटेबल) थेरापीबाहके खाrा<न, घरपालवुा जनावर, िवष, पयाEवरणीय वा मखुबाट िलइने औषिधको एलजb जPता अ<य कुराले गदाE गaभीर एलजbज<य %ितिcया भएको िथयो । 

£ मलाई COVID-19 को सङ्cमण भएको िथयो र मोनोgलोनल एि<टबडी वा क<भलेसे<ट सेरम %योग गरेर उपचार गXरएको िथयो 

£ COVID-19 संcमणपिछ मि^टिसPटम इ<Sलेमेटरी िस<tोम (MIS-C वा MIS-A) भएको िनदान गXरएको िथयो । 

£ मेरो %ितरuा %णाली कमजोर (जPतै, एचआईभी सङ्cमण, gया<सर) छ 

£ मैले %ितरuा %णाली कमजोर बनाउने (इaयनुोस%ेिसभ) औषधोपचार वा थेरापी %योग गXररहकेl छु 

£ रUvावसaब<धी िवकार छ 

£ रगत पातलो बनाउने औषिध िलइरहकेl छु 

£ पिहले हपEXरन-%ेXरत wोaबोसाइटोपेिनया (HIT) भएको िथयो 

£ हाल म गभEवती छु वा Pतनपान गराइरहकेl छु 

£ डमEल िफलरह( िलइरहकेl छु 

 
फाराम समी0ा गन2 3यि6:  िमित  



 

 

यो पेज जानाजान खाली छािडएको हो । 
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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-by-
product/clinical-considerations.html हनेु%होस ्।  

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/acip-
recs/general-recs/index.html हनेु%होस ्। 

COVID-19 िव#$का खोप िविभ+न उमेर समहूका मािनसह4का लािग 7वीकृत ग;रएको छ र मांसपेशीिभ@ दईु-पटक वा एक पटक सइुबाट लगाइ+छ । 

खोपको >कार (उ0पादन) Dवीकृत उमेर समूहहH िसIरज अ,तराल 

Pfizer-BioNTech ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोप 12 वषE वा सोभ<दा बढी उमेरका मािनसह( 2 डोज 21 िदन 

MODERNA ले िवकास गरेको 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 लाग ूनह;ने 

कुनै उxपादनको लािग Pवीकृत उमेर समहू बािहरका कुनै पिन मािनसले सो खोप लगाउन ुह;दँनै । 

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

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

o िभ<न %कारको COVID-19 िव45को खोपको %ितकूल असर (उदाहरणका लािग, 
Janssen (Johnson & Johnson ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को 
खोप) लगाएका मािनसह(मा mRNA खोपको %ितकूल असर) 

o कुनै पिन कारणले गदाE िवगतमा एनािफलािgसस भएको 

§ 15 िमनेट: 
o अ<य सबै मािनसह( 

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 महससु ग5ररहनुभएको छ? 

गaभीर रोगले खोपको %भावकाXरता कम गनG वा %ितकूल %ितिcया बढाउने कुनै %माण नभए तापिन 
सावधानीका (पमा मNयम वा गaभीर िबमारी भएका िबरामीमा सधुार नआएसaम खोप लगाउन िढलाइ 
गनु:पद:छ । 

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

लगाउने VयिUलाई स4ुको डोज लगाउनभु<दा पिहले SARS-CoV-2 सङ्cमण भएको वा पिहलो खोप 
लगाएपिछ सङ्cमण भएको दवैु अवPथामा लाग ूह;<छ । खोपको िनणEय गनुEपनG एकमाO %योजनको लािग हालको 
वा पिहलेको सङ्cमणको मू̂ याङ्कन गनE भाइरल वा सेरोलिजक परीuण गनE िसफाXरस गXरँदनै । 

हQका िबरामी भएका मािनसहLलाई खोप लगाउन सिक@छ । यिद खोप लगाउने VयिUले एि<टबायोिटक 
िलइरहकेा छन ्भने खोप लगाउन नरोgनहुोस ्।
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2. के तपाईलें किह;यै COVID-19 िव?@को खोप लगाउनुभएको छ? 

COVID-19 िव45का खोपह( पXरवतEन गनE िम^दनै । 

दईु पटक लगाइने खोपह(का हकमा स4ुमा कुन खोप लगाइएको िथयो भनी िनधाEरण गनE मेिडकल रेकडEह(, खोप 
सचूना %णाली र खोप रेकडE काडEह( जाँच गनुEहोस ्। यिद पिहलो डोजमा %योग गXरएको खोप िनधाEरण गनE 
सिकएन वा उU _ा<डको खोप अिहले उपलyध छैन भने उपलyध रहकेा कुनै पिन mRNA खोप लगाउन 
सिक<छ (दईु डोजिबचको अ<तर कaतीमा 28 िदन ह;नपुछE) । यिद भलुवश COVID-19 िव45को 

mRNA खोपका दईु फरक-फरक डोजह( लगाइएको छ भने उU खोपको कुनै थप डोज लगाउन िसफाXरस 
गXरँदनै । 

परीuण खोप लगाउने मािनसह(ले अितXरU डोज लगाउन सaभव भए-नभएको िनgय{ल गनE परीuणका 
%ायोजकह(सँग परामशE िलनपुदEछ । 

अमे;रका बािहर COVID-19 िव#$का खोप लगाएका मािनसह4को हकमाः 
§ FDA ले Pवीकृित िदएको COVID-19 िव45को खोपको िसफाXरस गXरए जित डोज लगाउने मा<छेले 

अितXरU डोज लगाइरहन ुपद|न । FDA ले Pवीकृित िदएको दईु डोज लगाउनपुनG COVID-19 िव45को 
खोपको पिहलो डोज लगाउने VयिUले अमेXरकामा खोप िसXरज लगाउन फेXर स4ु गनु:पदRन तर िसफाXरस 
गXरएको समयको जितसgदो निजक दोvो डोज लगाउनपुदEछ । 

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचूीब5 COVID-19 िव45को खोपका िसफाXरस गXरएका 
सबै डोज लगाइसकेका मािनसले FDA-Pवीकृत COVID-19 िव45को खोपको कुनै अितXरU डोज 
लगाउन ुआवTयक छैन । WHO ले आपxकालीन %योगको लािग अनमुित िदएका खोपह(को सचूीका 
लािग हाल अमेXरकामा अनमुित%ा~ COVID-19 िव45का खोपह(का लािग जारी गXरएको अ<तXरम 
िचिकxसकlय िवचारह( हनेुEहोसः् (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-
by-product/ clinical-considerations.html)। 

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचूीब5 COVID-19 खोपका िसफाXरस गXरएका सबै 
डोज नलगाइसकेका मािनसले FDA ले Pवीकृित िदइएको खोपको पणूE COVID-19 खोप शृङ्ंखला 
परूा गनE सgछन ्। FDA ले Pवीकृित िदइएको COVID-19 िव45को खोप लगाउनअुिघ FDA ले 
Pवीकृित िदएको खोपको अि<तम डोज लगाएको िमितदिेख कaतीमा 28 िदन कुनुEहोस ्। 

§ WHO }ारा आपxकालीन %योगको लािग सचूीब5 नगXरएका र FDA }ारा Pवीकृत नगXरएका 
COVID-19 िव45का खोपका िसफाXरस गXरएका सबै वा केही डोज लगाइसकेका मािनसह(ले 
FDA ले Pवीकृत गरेको COVID-19 िव45को खोपको परैू डोज लगाउन सgछन ्। FDA ले 
Pवीकृत गरेको COVID-19 िव45को खोप लगाउनअुिघ Pवीकृत नगXरएको खोपको अि<तम डोज 
लगाएको िमितदिेख कaतीमा 28 िदन कुनुEहोस ्। 

3. के तपाईमंा 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 केही औषधोपचारमा %योग भएको पाइ<छ । 

o पोिलसोरबेट । यो पदाथE केही 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* दिेखएका VयिUह( वा खोपको 
कुनै तdव%ित एलजb रहकेो थाहा भएका (िनदान गXरएको) VयिUह(मा खोपको %ितकूल असर दिेख<छ । 

COVID-19 िव45को कुनै MRNA खोप लगाउँदा नकाराxमक असर दिेखएका VयिUह(ले दवैु 
mRNA खोपह( (Pfizer-BioNTech वा Moderna) को डोज लगाउन ुह;दँनै । COVID-19 
िव45को mRNA खोपको नकाराxमक असर दिेखएका VयिUह( (PEG† को एलजb भएको [िनदान 
गXरएको] कारणले लगायत) Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोप%ित सावधानी 
अपनाउँछन ्। 

Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोपको नकाराxमक असर दिेखएका VयिUह( 
(polysorbate* को एलजb भएको [िनदान गXरएको] कारणले लगायत) mRNA COVID-19 
खोप%ित सावधानी अपनाउँछन ्। 

धेरै तdवह( समावेश गXरएका, जसमNये खोपमा ह;ने कुनै तdव ह;<छ, खोप वा सईुबाट गXरने थेरापीमा एलजbज<य 
%ितिcया दिेखने, तर कुन तdवले गदाE ताxकािलक %ितिcया दिेखयो भ<ने कुरा थाहा नभए पिन, xयPता 
मािनसह(ले COVID-19 िव45को उU खोप लगाउने कुरामा सावधानी अपनाउँछन ्। 

*खोप लगाउने मा+छेह.ले ता0कािलक एलज5ज+य 7िति8या दिेखएको :रपोट= गरेपिछ, 7दायकह.ले खोप लगाएपिछ :रपोट= ग:रएका 
7िति8या ता0कािलक एलज5ज+य 7िति8यासँग िम@छ या खोप लगाएपिछ सामा+यतया दिेखने अ+य 7कारका 7िति8या हो भ+ने कुरा 
िनधा=रण गनF कोिसस गनु=पद=छ, जGतै भसेोभगल 7िति8या वा खोप लगाएपिछका साइड इफेMटह. (जनु mRNA COVID-19 
खोपको दोNो डोज िलएपिछको नकारा0मक असर होइन)। 

†COVID-19 िवPQका दवुै mRNA खोपह.मा Polyethylene glycol (PEG) समावेश ग:रएको हS+छ र 
Janssen ले िवकास गरेको 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 दखेा 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-CoV-
2 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 भ:ेटर; "रकि;बना5ट, रेि=लकेसन इ5कि;पटे5ट Ad26 
भ:ेटर, SARS-CoV-2 0पाइक (S) 2ोिटनको ि0थर 
भ"ेरय5ट इ5कोिडङ ग"रएको 

िनि>9य पदाथ<ह= 

2[(polyethylene glycol {PEG})- 2000]-N, 
N-ditetradecylacetamide 

PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-rac- 
glycerol, methoxypolyethylene glycol Polysorbate-80 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3- 
phosphocholine 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD) 

Cholesterol Cholesterol Citric acid monohydrate 

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-
6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-
hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) 
hexyl) amino) octanoate 

Trisodium citrate dihydrate 

Sodium chloride Tromethamine Sodium chloride 
Monobasic potassium phosphate Tromethamine hydrochloride Ethanol 
Potassium chloride Acetic acid  
Dibasic sodium phosphate dihydrate Sodium acetate  
Sucrose Sucrose  

*कुनै पिन खोपमा अZडा, िजलेिटन, @याटेMस वा ि7जभFिटभह. समावेश ग:रएको छैन । 

COVID-19 िव#$को खोप लगाइसकेपिछ दिेखने एलजWज+य JितिXया, भेसोभगल JितिXया र खोपका साइड इफे[टका सPभािवत ल\णह4

खोप लगाएपिछ लuणह( दिेखने ि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 इफेgटह( लगायत) िनधाEरण गनुE ज4री ह;<छ। िनaनिलिखत 

सङ्केत र लuणह(को तािलका vोतका (पमा िदइएको हो तर यि�मै सीिमत ह;नपुछE भ<ने छैन र िबरामीह(मा 
सबै सङ्केत वा लuणह( नदिेखन सgछ । %दायकह(ले िनदान र उिचत VयवPथापन िनधाEरण गनE िबरामीह(को 
मू̂ याङ्कन गदाE उनीह(को िचिकxसकlय िववेक %योग गनुEपदEछ। 

 

ि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 दिेख<छ धेरैजसो 15 िमनेटिभO दिेख<छ 
खोप लगाएपिछ 1 दिेख 3 िदनको औसत (अिधकांश 
खोप लगाएको एक िदनपिछ दिेख<छ) 

सङ्केत वा ल*णह- 

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

भेसोभगल :िति;याहA 
खोपका साइड इफे>टहA 
(Eथानीय तथा :णालीगत) 

संरचानाxमक आस<न %लयको भावना <यानो वा ठ�डा महससु ह;ने �वरो आउने, काम छुट्ने, थकान ह;ने 

छालासaब<धी 
एनािफलिgसस भएका 90% मािनसह(मा दिेखने 
छालाका लuणह(, %Xुरटस, अिटEकेXरया, Sलिसङ, 
एि<जयोिडमा लगायत 

पेलर, डायफोरेिसस, gलेमी xवचा, अनहुारमा तातो महससु ह;ने पीडा, एXरथेमा वा सईु लगाइएको Pथानमा सिु<नने, खोप 
लगाएको पाखरुामा िलaफाडेनोपेथी 

<यरुोलिजक (नशासaब<धी) 
िदf�म, लड्खडाउने, चgकर लाfने, बेहोस होला जPतो 
ह;ने, कमजोरी, अचेत ह;ने 

चgकर लाfने, बेहोस होला जPतो ह;ने, िस<कोप (%ाय: केही सेके<ड वा 
िमनेटसaम %ोtोमल लuण दिेखएपिछ), कमजोरी, �िQमा पXरवतEन (जPतै 
ब�ी चaकेको टाटा दिेखने, टनेल िभजन), स<ुने शिUमा पXरवतEन 

टाउको दWु ने 
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िवशेषता ता5कािलक एलज8ज9य :िति;या (एनािफलाि>सस 
लगायत) 

भेसोभगल :िति;याहA 
खोपका साइड इफे>टहA 
(Eथानीय तथा :णालीगत) 

�ास%�ाससaब<धी PवाँPवाँ ह;ने, �यार�यार गनG, _ो<कोPपाजम, P�ाइडोर, 
हाइपोिgसया 

पXरवतEनीय; यिद ए<जाइटी पिन दिेखएमा, �ास%�ासको दरमा विृ5 ह;न 
सgछ 

लाग ूनह;ने 

कािडEयोभाPकुलर (मटुुसaब<धी) हाइपोटे<सन, टेिककािडEया पXरवतEनीय; िस<कोपल घटनाको बेलामा हाइपोटे<सन वा _ेिडकािडEया ह;न 
सgछ 

लाग ूनह;ने 

fयाP�ोइ<टेिPटनल (पाचन अङ्ग) Xरङ्गटा लाfने, बा<ता आउने, पेटमा ऐठंन ह;ने, पखाला च^ने Xरङ्गटा लाfने, बा<ता आउने बा<ता आउने वा पखाला लाfने ह;न सgछ 

मPकुलोPकेलेटल लाग ूनह;ने लाग ूनह;ने मायि^जया, आwाEि^जया 

खोपसPब+धी िसफा;रसह4 

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

भेसोभगल :िति;याहA 
खोपका साइड इफे>टहA 
(Eथानीय तथा :णालीगत) 

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

होइन हो हो 

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

PवाPTयकमbह( एनािफलेिgसस लगायत ताxकािलक एलजbज<य %ितिcया पिहचान गनE सuम ह;नपुछE र खोप लगाउने 
समयमा यी घटनाह(को उपचार गनE सuम ह;नपुछE । COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ कुनै गaभीर 
एनािफलािgटक %ितिcया दिेखएमा गaभीर एलजbज<य %ितिcयाह(को लािग उपयUु िचिकxसा उपचार त4ु<तै उपलyध 
ह;नपुदEछ । अितXरU मागEदशEनको लािग COVID-19 खोप के<�ह(मा एनािफलिgससको VयवPथापन | CDC हनेुEहोस ्
। https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/anaphylaxis-
management.html 

 

सईुबाट ि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 गXरनपुदEछ । 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 बPन ुवा सxुनपुदEछ । यिद 
िबरामीमा िस<कोपी (बेहोसी) भयो भने लuणह( नहराएसaम िबरामीलाई अवलोकन 
गXरनपुदEछ । 

 
4. के तपाईमंा किह;यै अकJ कुनै खोप (COVID-19 िव?@को खोपबाहेक) लगाउँदा वा सईुमाफM त चढाइने अFय औषिधका कारण एलजEजFय 
DितिGया देिखएको िथयो ? 

कुनै अ<य खोप वा सईुबाट गXरने थेरापी (जPतै, इ<�ामPgयलुर, इ<�ाभेनस वा सबgयिुटनस खोपह( वा 
COVID-19 िव45का खोपमा रहकेा पदाथEसँग सaबि<धत नरहकेा उपचारह() मा कुनै ताxकािलक 
एलजbज<य %ितिcयाको इितहास (4 घ�टािभO) हाल Pवीकृत COVID-19 खोपह( %ितको सावधानी हो । 
खोप िदन सिक<छ, तर िबरामीह(लाई गaभीर एलजbज<य %ितिcया ह;न सgने अ�ात जोिखमह(का बारेमा बताएर 
खोपका फाइदाह(सँग स<तलुन िमलाउँद ैपरामशE िदनहुोस ्। खोप लगाउन िढलाइ गनG र/वा एलजbPट-

इaयनुोलोिजQसँग परामशE िलने बारेमा िवचार गनE सिक<छ । खोप लगाउने बारेमा िवचार गदाE SARS-CoV-
2 को सaपकE को जोिखम, COVID-19 को कारणले गaभीर रोग वा मxृयकुो जोिखम, पिछ^लो पटक 
COVID-19 सङ्cमण, COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ एनािफलािgससको अ�ात जोिखम र 
आव�यक परेमा खोप लगाउने मा<छेले तxकाल एनािफलािgससको Pयाहार %ा~ गनG uमता िवचार गनुEपनG ह;<छ । 
यी मािनसहAलाई खोप लगाएपिछ 30 िमनेटसLम अवलोकन गनुOपदOछ । 
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5. िवचार ग5रएका िUलिनकल पVहW: 
 
!िति$या िवचार ग+रएका प/ह1 

18 देिख 49 वष< िबच उमेरका मिहला 

18 दिेख 49 वषE उमेरका मिहलाले FDA }ारा Pवीकृत COVID-19 िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सgदछन ्। तथािप, उनीह(लाई Janssen ले िवकास 
गरेको COVID-19 िव45को लगाएपिछ wोaबोसाइटोपेिनया िस<tोम (TTS) सिहत wोaबोिससको िबरलै दिेखने तर बढ्दो जोिखम 
www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ janssen-covid-
19-vaccine र FDA }ारा Pवीकृत अ<य COVID-19 िव45का खोपह(को उपलyधताका बारेमा जानकारी िदनपुदEछ । 

TTS हालै हपेXरनको कुनै सaपकE मा आएको थाहा नभएका िबरामीह(मा दिेखने एक दलुEभ िस<tोम हो जसमा ती_ िशरापरक (अgयटु भेनस) वा धमनीय wोaबोिसस 
र नयाँ wोaबोसाइटोपेिनया दिेखन स4ु ह;<छ । 

खोप लगाउने VयिUका लािग तयार पाXरएका शैिuक साम�ीह( यहाँ पाउन सिक<छःwww.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html 

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

खोप वा सईुबाट गXरने थेरापीह( COVID-19 िव45का खोपका पदाथEह(सँग असMबि@धत गaभीर एलजbज<य %ितिcया लगायत एलजbज<य %ितिcया हाल 
Pवीकृत गXरएको COVID-19 िव45को खोपका नकाराxमक असर वा सावधानीह( हैनन ्। तथािप, कुनै पिन कारणले, कुनै पिन कुराको गaभीर एलजbज<य 
%ितिcया ह;ने VयिUह(लाई खोप लगाएपिछ 30 िमनेटसMम अवलोकन गनु:पद:छ । 

मलाई COVID-19 को सङ्9मण भएको 
िथयो र मोनोJलोनल एिIटबडी वा 
कIभलेसेIट सेरम Uयोग गरेर उपचार गZरएको 
िथयो 

पिहले SARS-CoV-2 सङ्cमणको लuण दिेखए पिन वा नदिेखए पिन िवगतको इितहास वाPता नगरी खोप लगाउन चाहने VयिUलाई खोप लगाउन िदनपुछE । 
सङ्cमण र खोपका िबचमा कुनै <यनूतम अ<तराल िसफाXरस गXरएको छैन । 

यrिप, यिद िबरामीलाई मोनोgलोनल एि<टबडी वा क<भलेसे<ट सीरम %योग गरेर COVID-19 को उपचार गXरएको िथयो भने खोप लगाउन कaतीमा 90 िदन 
पिखEनपुदEछ । 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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मKटीिसDटम इ,Nलेमेटरी िस,Oोम िथयो; 
MIS-C (बालबािलका) वा MIS-A 
(वयDक) 

पिहले MIS-C वा MIS-A को इितहास भएका VयिUह(मा COVID-19 खोपको अिनयिमत %ितरuा %ितिcयाको जोिखम ह;<छ िक ह;दँनै भ<ने थाहा छैन । 

MIS-C वा MIS-A को इितहास भएका VयिUले खोप लगाउने िनणEय गनE सgने छन ्। खोप लगाउँदा िनaन कुराह(मा िवचार गनुEपनG ह;न सgछ: 

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

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

n समदुायमा COVID-19 फैलावटको Pतर र पनु: सङ्cिमत ह;ने VयिUगत जोिखम 

n यी रोगह( लागेपिछ COVID-19 िव45को खोपबाट सरुuासaब<धी डाटाको अभाव 

n कुनै पिन इaयनुोमडुुलेटरी 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 सङ्cमण पिछ केही मिहनासaम SARS-CoV-2 पनुः सङ्cमणको जोिखम कम रहकेो सङ्केत गरेको ह;नाले MIS-C वा 
MIS-A को इितहास भएका मािनसह(ले उनीह(को सङ्cमण नहटेसaम र MIS-C वा MIS-A को िनदान गXरएको िमितले 90 िदनसaम खोप लगाउन पखEने 
बारेमा िवचार गनुEपदEछ । 

िबरामी, िबरामीका अिभभावक (ह() र ितनका िgलिनकल टोली वा िवशेष�का ि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 रहकेो िgलिनकल %ितरuण सरुuा मू̂ याङ्कन 
पXरयोजनाबाट परामशE िलन अनरुोध गनE सgने छन ्। 

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

एचआईभी सङ्cमण वा अ<य %ितरuाxमक समPयाह( जPता अ<तिनEिहत िचिकxसा समPया भएका तर खोपको कुनै %ितकूल असर नदिेखएका VयिUह(लाई 
COVID-19 िव45का खोप लगाउन सिक<छ । 

तथािप, उनीह(लाई %ितरuा %णाली कमजोर भएका जनसंWयामा खोपको सरुuा %ोफाइल र %भावकाXरताका बारेमा �ानको अभावका साथसाथै कम %ितरuाxमक 
%ितिcयाह(को सaभावना र COVID-19 बाट आफूलाई जोगाउने हाल अपनाइएका सबै िनदGशन पालना गXरराWन ुपनG आव�यकताका बारेमा परामशE िदनपुछE । 

COVID-19 िव45का खोपह( टिपकल वा इ<�ाआिटEकुलर उपचारलगायत कोिटEकोPटेरोइड उपचारको पवाEह नगरी लगाउन सिक<छ । %ितरuाxमक uमता %ा~ 
गXरसकेपिछ पनु: खोप लगाउन िसफाXरस गXरँदनै । 

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

यिद िबरामीको रUvावसaब<धी जोिखमसँग पXरिचत िचिकxसकले यो खोप यथोिचत सरुuा सिहत मांसपेशीिभO लगाउन सिकने कुरा िनधाEरण गरेमा सबै खोपह(मा जPतै 
यPता िबरामीह(लाई COVID-19 िव45का कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ । 

ACIP ले रUvाव िवकार भएका वा रगत पातलो बनाउने औषिध िलएका िबरामीह(मा इ<�ामPgयलुर खोप लगाउन िनaन तXरका िसफाXरस गरेको छ: खोप लगाउन 
फाइन-गेज सईु (23-गेज वा सानो gयािलबरको) %योग गXरनपुदEछ, xयसपिछ खोप लगाएको Pथानमा कaतीमा 2 िमनेटसaम नरगडी कडा दबाब िदनपुछE । 

िनयिमत औषधोपचारअ<तगEत िनयिमत (पमा एिPपXरन वा एि<टकोएगलेु<ट औषिध िलने मािनसह(ले कुनै पिन COVID-19 खोप लगाउनअुिघ यी औषधीह( 
रोिकराWनपुद|न । 
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हप6Iरन->ेIरत aो*बोसाइटोपेिनया 
(HIT) को इितहास 

Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोपसँग सaब5 wोaबोसाइटोपेिनया िस<tोम (TTS) सिहत wोaबोिससको कारण PपQ नभए पिन, यो अकn 
दलुEभ %ितरuा-मNयPथ िस<tोम, हपेXरन-%ेXरत wोaबोसाइटोपेिनया (HIT) जPतो दिेख<छ । थप जानकारी उपलyध नभएसaम, िवशेष�ह(ले HIT जPता, wोaबोिसस 
र wोaबोसाइटोपेिनयाको (पमा दखेा 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) लगाइिदनपुनG सझुाव िदएका छन ्। 90 िदनपिछ, िबरामीह(लाई FDA }ारा Pवीकृत COVID-19 
िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ । 

िनaनिलिखत कारकह(ले गदाE मािनसह(लाई Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोप लगाएपिछ TTS का लािग बढी संवेदनशील नबनाउने 
िव�ह( िव�ास गछEन ्। यी समPयाह( भएका VयिUह(लाई Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोप लगायत FDA }ारा Pवीकृत 
COVID-19 िव45को कुनै पिन खोप लगाउन सिक<छ: 

n भेनस wोaबोइaबोिल�मको पवूE इितहास 

n भेनस wोaबोइaबोिल�मका जोिखम पuह( (उदाहरण: Sयाgटर V लेडेन लगायत वंशाणगुत वा अिध�िहत wोaबोिफिलया; %ोwोिaबन िजन 20210A उxपXरवतEन; 
एि<टफोPफोिलिपड िस<tोम; %ोटीन C, %ोटीन S वा एि<टwोिaबनको कमी) 

n wोaबोसाइटोपेिनयासँग सaबि<धत नरहकेा अ<य %कारका wोaबोिससह(को पवूE इितहास 

n गभाEवPथा, %सवो�र वा हमnनल गभEिनरोधक %योग गXरसकेपिछ (उदाहरण, संयUु मौिखक गभEिनरोधक, �याच, Xरङ) 

खोप लगाउने VयिUका लािग तयार पाXरएका शैिuक साम�ीह( यहाँ पाउन सिक<छः www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html 

हाल गभ6वती वा Dतनपान गराइरहेको 

गभEवती वा Pतनपान गराइरहकेा मिहलाह( हाल Pवीकृत गXरएका COVID-19 िव45का कुनै पिन खोपह( लगाउन योfय छन ्र खोप लगाउन सgदछन ्। 

हाल उपलyध जानकारीका आधारमा, िव�ह( COVID-19 िव45का खोपह(ले गभEवती मिहला वा �णूलाई खतरा िनaxयाउने सaभावना नरहकेो िव�ास गछEन ्। 
FDA }ारा Pवीकृत COVID-19 िव45का खोपह(ले आमा वा �णू कसैलाई पिन सङ्cमण गराउन सgदनैन ्। तथािप, यस जनसङ्Wयामा COVID-19 
िव45का खोपका सaभािवत जोिखमह(का बारेमा थाहा भइसकेको छैन िकनभने गभEवती मिहलाह(मा यी खोपह(को अNययन गXरएको छैन । 

िनणEय िलँदा, गभEवती मिहला र ितनका PवाPTयसेवा %दायकह(ले समदुायमा COVID-19 कुन Pतरमा फैिलरहकेो छ, COVID-19 सङ्cमण ह;ने िबरामीको 
VयिUगत जोिखम कि� छ, िबरामीलाई गaभीर COVID-19 रोगको बढ्दो जोिखम र �णुलाई सaभािवत जोिखम कि� छ, खोपको प�ा लागेका र सaभािवत 
लाभह( के-के ह;न,् खोपको %भावकाXरता कPतो छ, खोपका साइड इफेgटह( र गभाEवPथामा खोपको सरुuाको बारेमा डाटाको सीिमत तर िवकासो<मखु अवPथा 
आिदका बारेमा िवचार गनुEपदEछ । 

18 दिेख 49 वषE उमेरका गभEवती, Pतनपान गराइरहकेा र सxुकेरी भइसकेका VयिUह( Janssen ले िवकास गरेको COVID-19 िव45को खोप लगाइसकेपिछ 
ह;ने TTS को दलुEभ जोिखम र FDA }ारा Pवीकृत COVID-19 िव45का अ<य खोपह(को उपलyधता (अथाEत,् mRNA खोपह() का बारेमा सचेत ह;नपुदEछ 
। 

डम6ल िफलरहH छन ् 

खोपका कुनै नकाराxमक असर वा सावधानीह( नदिेखएका सइुबाट डमEल िफलरह( िलएका VयिUह(लाई FDA }ारा Pवीकृत COVID-19 िव45का खोपह( 
लगाउन सिक<छ । 

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

 


