फाइजरद्वारा प्रेषषि

कोरोनाभाइरस खोपका ननर्दे शनहरु
कोरोनाभाइरस खोपका बारे मा

यो कोरोनाभाइरसको खोप केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको खोप काययक्रम (SARS-CoV-2)
आउँ दै छ । यस खोपलाई सार्यजननक कोषद्वारा कभर गररएको छ र खोप ललन
यो खोप १६ र्षय

भन्द्दा र्हि उमेरका व्यक्तिको लागग लक्षिि गररएको छ ।

को एक हिस्साको रूपमा संचालनमा

चािनेिरूलाई नन:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

खोपको प्रभावकाररता र खोप लिने ववधि

यस पटक हदइने खोप फाइजरद्वारा र्नाएइको िो । यस खोपले कोरोनाभाइरस लाग्नर्ाट रोतदछ ।
खोप नललने ब्यक्तििरू भन्द्दा खोप ललने ब्यक्तििरूलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण कम िुन्द्छ भन्द्ने कुरा पत्िा लागेको छ ।
(यसको प्रभावकाररिा करीव ९५% रिे को प्रनिवेदन आएको छ ।)
नाम

ComirnatyⓇ intramuscular injection

िमिा र प्रभार्िरू

SARS-CoV-2

को संक्रमणको रोकथाम

खोपको डोज र समय

२ पटक

अन्द्िराल

*इन्द्रामस्तयल
ु र इन्द्जेतशन

खोपको लक्षिि उमेर

१६ र्षय मागथका व्यक्तििरू (१६ र्षय भन्द्दा कम उमेरका व्यक्तिका लागग प्रभाव र सुरिाका र्ारे

(सामान्द्यिया ३ िप्िाको दरु रमा)

अझै स्पष्ट भएको छै न ।)
खोपको मात्रा


०.३ एम.एल. प्रनि डोज, जम्मा २ डोज

दोस्रो खोप प्राय पहिलो खोपको ३ िप्िापनछ हदइन्द्छ। (यहद खोप ललएको ३ िप्िाभन्द्दा र्िी समय भएमा दोस्रो खोप
जनि सतदो चाँडो ललनुिोस ् ।)




यहद िपाईंले पहिलो डोजका लागग यो खोप ललनुभयो

यस खोपको दोस्रो डोज ललएको ७ हदन पनछ मात्र पयायप्ि रोग प्रनिरोधात्मक शक्ति प्राप्ि िुन्द्छ भन्द्ने बर्श्वास
गररन्द्छ । अहिलेको अवस्थामा संक्रमण रोतन यसको प्रभावकाररिा ननधायररि गररएको छै न । िपाईंले खोप ललएपनन
नललएपनन

खोप

भने, दोस्रो डोज पनन यिी खोप ललनुिोस ् ।

संक्रमण रोकथामका उगचि उपायिरू अपनाउनु पदय छ ।

लिन नलमल्ने ब्यक्ततहरु

ननम्न कुरा भएका व्यक्तििरुले यो खोप ललन लमल्दै न । यहद िलका कुनै कुरा लमल्न गएमा खोप ललनुभन्द्दा अगाडड
डातटरसँग परामशय गनुि
य ोस ् ।


ज्वरोआएको व्यक्तििरू (*१)



गम्भीर रोगर्ाट ग्रस्ि व्यक्तििरू



यस खोपमा भएका ित्त्विरूसँग स्वास््यमा गम्भीर संवेदनशीलिा(*२) भएका व्यक्तििरू



मागथ उल्लेखखि र्ािे क व्यक्तििरु जसले यो खोप प्राप्ि गनय सतदै नन ् ।
(पछाडि पल्टाउनुहोस ्।)

(*१) सामान्द्यिया ज्वरो ३७.५ डडग्री भन्द्दा र्िी िापक्रमलाई र्खु झन्द्छ । जिाँसम्म िापक्रम ३७.५ डडग्री सेक्ल्सयस भन्द्दा कम
भए पनन सामान्द्य शरीरको िापक्रमको आधारमा यसलाई ज्वरोको रूपमा मानेको केसिरूमा यो आवश्यक रूपमा लागू िुँदैन ।

(*२) एनाफफलाक्तसस र एननफफलाक्तसस को र्िुलिणिरू जस्िै सामान्द्य छाला िथा म्यूकस खझल्ली लसन्द्रोम, सास फेदाय
घ्यार-घ्यार आवाज आउने,स्वास-प्रश्वास सम्र्क्न्द्ध रोग (डडक्स्प्नया),टागचकाडडयया र िाइपरटे न्द्सन भएका व्यक्तििरु ।
खोप लिनेबेिा

साविान हुनुपने व्यक्ततहरु
यस खोपका सम्र्न्द्धमा ननम्न मध्ये कुनै पनन कुरा लमल्न गएमा सावधान िुनप
ु छय र खोप ललनअ
ु निको परामशयका र्ेला
डातटरलाई र्िाउनि
ु ोस ् ।



एन्द्टीकोआगुलेन्द्ट थेरापीका ब्यक्तििरू,थ्रोम्र्ोसाइटोपेननया वा कोगुलेसन डडसआडयर भएका ब्यक्तििरू

बर्गिमा रोग प्रनिरोध िमिामा कमी (इम्युनोडेफफलशयन्द्सी) पत्िा लागेको व्यक्ति वा नक्जकका आफन्द्ििरू
जन्द्मजाि प्रनिरोध िमिा कम भएका व्यक्तििरू




मट
ु ू , मग
ृ ौला, कलेजो, रति संचार िथा शारीररक षवकास सम्र्न्द्धी अन्द्िननयहिि गचफकत्सा अवस्थाका व्यक्तििरू

षवगिमा खोप ललँ दा खोप ललएको २ हदनलभत्र ज्वरो वा शरीरको कुनै भागमा दागिरु जस्िा एलजीका लिणिरू
भएका व्यक्तििरू




बर्गिमा ऐंठन (काम्ने, मुछाय िुने) भएका व्यक्तििरू
यस खोपमा भएका रासायननक पदाथयर्ाट एलजी िुन सतने व्यक्तििरू

गभयविी एवम ् गभयविी भएको शंका भएका व्यक्ति िथा स्िनपान गराइरिे का व्यक्तििरूले खोप ललनुअनिको परामशयका
समयमा डातटरलाई भन्द्नुिोस ् ।

यस खोपमा एक पदाथय समावेश छ जुन पहिले खोपमा कहिल्यै प्रयोग भएको गथएन । यहद िपाईंसँग बर्गिमा औषगध प्रनि
अत्यगधक संवेदनशीलिा वा एलजी

भएको छ भने, खोपपूवय परामशयको समयमा डातटरलाई भन्द्नुिोस ् ।

खोप लिएपनछको साविानी


यो खोप ललई सकेपनछ, कृपया िपाईले खोप लगाउनु भएको स्थानमा कक्म्िमा १५ लमनेट पखयनुिोला (गक्म्भर

एलजीको लिणिरू भएका वा अस्वस्थिा मिसुस िुने, अचेि मिसुस िुने व्यक्तििरू कक्म्िमा ३० लमनेट पखयनुिोला)
र यहद िपाईंलाई अस्वस्थ मिसुस भएमा िुरुन्द्ि आफ्नो डातटरलाई सम्पकय गनि
ुय ोस ् । (यसले अचानक िुने साइड



इफेतटको समाधान गनय सम्भव िुन्द्छ ।)
सुइ लगाएको ठाउँ सफा राख्नुपछय । त्यहि हदन नुिाउन पनन सफकन्द्छ िर सुइ िोचेको ठाँउमा नमाड्नुिोला ।
खोप ललएको हदनमा कडा ब्यायाम नगनि
ुय ोस ् ।
साइि इफेतट

मख्
ु य साइड इफेतटमा इन्द्जेतशन गररएको ठाउँ मा दख
ु ाइ, टाउको दख्
ु ने, जोनी िथा
जाडो र ज्वरो पदय छन ् ।

मांसपेशी दख्
ु ने, थकान,

गक्म्भर साइड इफेतटमा सक िुने वा गचलाउने-फोका उठ्ने (एनाफफलाक्तसस) सम्म
िुनसतछ । यो खोप नयाँ प्रकारको भ्याक्तसन भएकाले गदाय अहिलेसम्म नदे खखएका अन्द्य लिणिरू पनन दे खखन

सतछन ् । यहद िपाईंले खोप ललएपनछ कुनै लिणिरू दे ख्नुभयो भने, खोप हदने गचफकत्सक वा िपाइँको पाररवाररक
गचफकत्सकसँग सल्लाि ललनुिोस ् ।

(पछाडि पल्टाउनुहोस ्।)

खोपबाट स्वास््यिाई हानी पग्ु न गएमा त्यसको राहत प्रणािीका बारे मा

खोपले स्वास््य समस्यािरू ननम्त्याउन सतने कुरालाई मध्यनजर गरी यसको रािि प्रणाली स्थाषपि गररएको छ ।
कोरोना-भाइरस

खोपको कारणले स्वास््यमा िनि भएको खण्डमा, खोप ऐन अन्द्िगयि रािि (गचफकत्सा खचय,अशति पेन्द्शन

लाभिरू आहद)

ललन सफकन्द्छ । यसको आवश्यक आवेदन प्रफक्रयाको लागी आफु र्सोर्ास गने नगरपाललकामा परामशय

गनुि
य ोस ् ।

कोरोना-भाइरस संक्रमणको बारे मा

जर् SARS-CoV-2 को संक्रमण िुन्द्छ, ज्वरो र खोकीजस्िा सामान्द्य रुिाको जस्िै लिणिरू दे खखन्द्छ । धेरै व्यक्तििरूमा
यस्िा िल्का लिणिरू आफैं ननको िुने भएपनन गक्म्भर सवालिरूमा ननमोननयाका लिणिरू जस्िै सास फेनय गाह्रो िुँदै जान्द्छ
र मत्ृ युसम्म पनन िुन सतछ ।

यस खोप (फाइजरद्वारा ननलमित भ्याक्तसन) का ववशेषताहरू

यो औषगध मेसेन्द्जर आरएनए (mRNA) भ्याक्तसन िो, र SARS-CoV-2 को स्पाइक प्रोटीनको (भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश
गनयको लागग आवश्यक प्रोहटन) एउटा mRNA फोरमुलेसन िो जुन ललषपड खझल्लीमा राखखएको िुन्द्छ ।
यस mRNA लाई खोपर्ाट मानव शरीरको कोषषकालभत्र राखेपनछ त्यसर्ाट भाइरसको स्पाइक प्रोटीनको उत्पादन भई, त्यस
बर्रुद्ध एक्न्द्टर्डड र कोषषकाको प्रनिरिा प्रणालीमा प्रेररि गररन्द्छ, जसर्ाट SARS-CoV-2 को संक्रमणको रोकथाम िुन्द्छ भनेर
सोगचएको छ ।
यस औषगधमा ननम्न सामग्रीिरू समावेश छन ् ।
सफक्रय पदाथय
(Active ingredient)
अन्द्य योजक (Additives)

 Tozinameran (मानव कोषषकाको खझल्लीमा समाहिि िुने स्पाइक प्रोहटनको परू ा कोड
गररएको mRNA)










ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Cholesterol
Potassium chloride
Monobasic potassium phosphate
Sodium chloride
Dibasic sodium phosphate dihydrate
Sucrose

कोरोनाभाइरस खोपको प्रभावकाररिा र सुरिाका र्ारे थप
जानकारीको लागग कृपया स्वास््य, श्रम िथा कल्याण
मन्द्त्रालयको वेर्साइटमा िे नि
ुय ोस ् ।
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यहद िपाईं वेर्साइट िे नय असमथय िुनुिुन्द्छ भने, कृपया िपाईंको स्थानीय पाललकामा सम्पकय गनि
ुय ोस ्

