
कोरोनाभाइरस खोपका  
 
कोरोनाभाइरस खोपका बारेमा 
यो कोरोनाभाइरसकोखोप  र  सरकारको खोप (SARS-CoV-2) को एक को  संचालनमा आउँदैछ। यस 
खोपलाई   कभर  छ र खोप िलन  ई िन:   गराउनेछ। यो खोप १२  तथा सो   
उमेरका को लािग   छ। 
 
खोपको ता र खोप िलन ेिविध 
यस पटक  खोप फाइजर  बनाएइको हो। यस खोपले कोरोनाभाइरस   

खोप निलने   खोप िलने लाई कोरोनाभाइरस  कम   कुरा  लागेको छ। 
(यसको व  क व ९५% रहकेो  आएको छ।) 

नाम ComirnatyⓇ intramuscular injection 

 र  SARS-CoV-2  

खोपको डोज र समय 
 

२ पटक  (  ३  दू मा) 
*  

खोपको  उमेर १२  तथा  मािथका  (१२   कम उमेरका का 
लािग यसको व  र का बारे अझै  भएको छैन।) 

खोपको  ०.३ एम.एल.  डोज,  २ डोज 
 

  खोप  पिहलो खोपको ३   (  खोप िलएको ३  बढी समय भएमा  खोप जित  

चाँडो िलनुहोस् ।) 
   पिहलो डोज यो खोप िलनुभयो  भने,  डोज पिन यही खोप िलनुहोस् । 
 यस खोपको  डोज िलएको ७ न पिछ   रोग        । साथै खोपले 

      होइन ।  खोप िलएपिन निलएपिन   रोकथामकाउिचत  अपनाउनु  

। 
     

खोप  िलन   

 कुरा भएका  यो खोप िलन  ।  तलका कुनै कुरा  गएमा खोप  अगािड ग   
। 
 

  आएका  (*१) 
  रोगबाट   
 यस खोपमा भएका ग   संवेदनशीलता (*२) भएका   
 मािथ  बाहके  जसल ेयो खोप    

 
(*१)   ३७.५   बढी लाई  ।  ३७.५    कम भए पिन 

 शरीरको  आधारमा यसलाई   मानेको  यो   लागू  । 
(*२) एना  र ला  को ,  छाला तथा   , सास  -  आवाज 
आउने, -   रोग ( ), र हाइपरटे न भएका  । 
 
 
खोप िलनेबलेा सावधान   
यस खोपका    कुनै पिन कुरा  गएमा सावधान  र खोप िलनअुिघको का बेला  बताउनुहोस् । 

  थेरापीका ,  वा कोगुलेसन  भएका  

फाइजर  खोपको 
लािग 

(२०२१ साल ) 



 िबगतमा रोग ितरोध मा कमी ( )  लागेको  वा निजकका     
कमभएका  

 मुटू, मृगौला,कलेजो,  संचारतथा  िवकास    का  
 िवगतमा खोप खोपिलएको २   वा शरीरको कुनै भागमा दाग     

 िबगतमा  ( ,  ) भएका  
 यस खोपमा भएका रासायिनक       

 
 

(पछािड ) 
 

 एवं ग  भएको शंकाभएका  तथा  गराइरहकेा  खोप िलनुअिघको  समयमा   
। 
यस खोपमा एक  समावेश छ जुन पिहले खोपमा   भएको िथएन।   िबगतमा औषिध   
संवेदनशीलता वा   भएको छ भने, खोप   समयमा   । 
 
खोप िलएपिछको सावधानी  

 यो खोप िलई सकेपिछ, कृपया तपाईले खोप लगाउन ुभएको मा मा १५ िमनेट  ( र   
भएकावा  महसुस , अचेत महसुस    ३० िमनेट ) र  लाई  महसुस 
भएमा      । (यसल ेअचानक  साइड  समाधान    ।) 

 सुइ लगाएको ठाउँ सफा  ।   नुहाउनपिन  तरसुइ घोचेकोठाँउमा न होला । 
 खोप िलएको  कडा याम  । 

   
साइड  

  साइड    ठाउँमा दखुाइ, टाउको ,  तथा  मांसपेशी , थकान, जाडो र  न् ।  
र साइड  सक  वा िचलाउने-फोका  ( )   । यो खोप नयाँ   

भएकाले  नदिेखएका   पिनदेिखन न् ।   खोप िलएपिछ कुनै   भने, खोप 
  वा तपाइँको पा क   िलनुहोस् । 

 खोप लगाएपिछ िवरलै   र    छ ।   
 (*)।खोप लगाएको केही  छाती  वा  ,  , (शरीरको कुनै भाग)    देिखएमा 

  गई जँचाउनुहोस् । 
(*) पिहलो खोप   खोपपिछ , िवशेषगरी  धेरै  देिखने गरेकोछ । 
 

(पछािड ) 
 

खोपबाट  हानी  गएमा  राहत  बारेमा 
खोपले   उन  कुरालाई  गरी यसको राहत    छ। 
कोरोनाभाइरस  खोपको कारणले मा  भएको , खोप ऐन  राहत (  ,  न )  
िलन । यसको  आवेदन  लागी आफुबसोबास  नगरपािलकामा   । 
 
कोरोना-भाइरस  बारेमा 
जब SARS-CoV-2 को  ,  र      । धेरै     

 िनको  भएपिन र  िनमोिनयाका   सास     र  पिन   । 
 
यस खोप (   ) का  
यो औषिध  आरएनए (mRNA)  हो, र SARS-CoV-2 को   (भाइरस मानव शरीरमा   लािग 

 ) एउटा mRNA2फोरमुलेसन हो जुनिलिपड  रािखएको  । 



यस mRNA लाई खोपबाट मानव शरीरको  राखेपिछ  भाइरसको    भई,   िड र 
कोिषकाको    , जसबाट SARS-CoV-2को  रोकथाम  भनेर सोिचएको छ । 
 
यस औषिधमा   समावेश छन् । 

   
(Active ingredient) 

 Tozinameran (मानव कोिषकाको  समािहत    पूरा कोड 
 mRNA) 

 योजक (Additives)  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 dehydrate ✧Sucrose 

 

  वेबसाइट    भने, कृपया     

कोरोनाभाइरस खोपको  र  बारे थप 
जानकारीको लािग कृपया , को 
वेबसाइटमा  

Ministry of Health, Labor and 
Welfare Novel Coronavirus Vaccines Search 


