फाइजर कम्पनीको खोपको लालि
(5 दे खि 11 वर्षका लालि)

＜5 दे खि 11 वर्षका बालबाललकाका अलििावकहरूको लालि＞

(2022 फेब्रुअरी)

नोिल कोरोना िाइरसको प्रलिरोध खोप सम्बन्धी जानकारीपत्र
(बालबाललका (5 दे खि 11 वर्ष) लाई लिाउने खोप)
नोभल कोरोना भाइरसको िोपको दायरामा पने5 दे खि 11 वर्षका बालबाललकाका अलभभावकहरूको लागि
◎िोप लिाउनको लागि अलभभावकको सहमति र उपस्थिति आवश्यक पनेछ।
◎िोप लिाउन चाहे को िण्डमा, िोप पव
ू ष थवाथ्य सम्बन्धी प्रश्नपत्रको हथिाक्षर िने ठाउँ मा अलभभावकको परू ा नाम लेख्नह
ु ोस ्। िोप लिाउन
नचाहने िण्डमा, आफ्नो हस्ताक्षर िने ठाउँ मा केही पनन नलेख्नुहोस ्। िोप पूवष थवाथ्य सम्बन्धी प्रश्नपत्रमा अलभभावकको हथिाक्षर
नभएमा प्रतिरोध िोप लिाउन सककँदै न।
◎कुनै अस्पष्ट कुरा भएमा अगिम रूपमा सरकार अथवा निर, टोल वा िाउँ द्वारा प्रदान िररएको जानकारी हे नह
ुष ोस ् वा सधैँ दे िाउने िरे को
गचककत्सक आददसँि ववस्तत
ुष ु न अनुरोध िदषछौं।
ृ रूपमा परामर्ष ललई, िोप लिाउने कुराबारे ननर्षय िनह
नोिल कोरोना िाइरसको खोप लिाउने सम्बन्धी
यो खोप केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित नोभि कोरोना भाइरस (SARS-CoV-2) को खोप िगाउने काययक्रमको एक भागको रूपमा
सञ्चािन गररनेछ। यो खोप िगाएको शुल्क सार्यजलनक खर्यद्वारा बेहोररने छ र खोप िगाउन र्ाहने व्यक्तिहरूिे लनिः शुल्क खोप िगाउन सक्नेछन्। साथै
यो 5 दे खि 11 र्र्यका बािबालिकाहरूिाई िगाउने खोप हो।

खोपको प्रिाव र लिाइने िररका

यस पटक िगाइने खोप फाइजर कम्पनीद्वारा बनाइएको खोप हो। यसिे संक्रामक रोग नोभि कोरोना भाइरस िाग्नबाट बर्ाउँ छ।
यो खोप िगाएका व्यक्तिहरुमा 12 र्र्य र्ा सोभन्दा बढीका व्यक्तिहरूमा जसरीनै SARS-CoV-2 को न्यूटरिाइलजङ एक्तिबडी भ्याल्यु पयायप्त बढे को

लनश्चय गररएको छ। साथै खोप निगाएका व्यक्तिहरूिाई भन्दा नोभि कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको छ। (डे ल्टा भेररयि
िाग्नबाट रोक्ने प्रभार् 90.7% रहेको भनेर ररपोटय गररएको छ।)
खोपको नाम

Comirnaty intramuscular injection 5 दे खि 11 वर्षका लागि

क्षमता र प्रभार्हरू

SARS-CoV-2 को कारण हुने संक्रामक रोगको रोकथाम

खोप िगाउने सङ् या तथा अन्तराि

2 पटक (सामान्यतया 3 हप्ताको अन्तरािमा) *मांशपेशीमा िगाइने खोप

खोपको िलक्षत उमेर

5 दे खि11 र्र्य (5 र्र्य नपुगेका बािबालिकाहरूप्रलतको प्रभार्काररता तथा सुरक्षा अझै स्पष्ट भइसकेको छै न।)

खोपको मात्रा

प्रलत डोज 0.2 लमलिलिटर कुि 2 पटक *िगाइने सलक्रय पदाथयको मात्रा 10μg (12 र्र्य र्ा सोभन्दा बढीको
खोपको 3 भागको 1 भाग)

⚫ पलहिो खोप िगाएपलछ, सामान्यतया 3 हप्ताको अन्तरािमा दोस्रो खोप िगाउनुहोस्। (पलहिो खोप िगाएपलछ 3 हप्ता नाघेको खण्डमा, सकेसम्म
लछटो दोस्रो खोप िगाउनुहोस्।)
⚫ दोस्रो खोप िगाएको 7 लदन जलत पलछ मात्र यस खोपिे पयायप्त प्रलतरोधात्मक क्षमताको लर्कास गछय भनेर मालनएको छ। साथै यसिे पूणय रूपमा
संक्रमण रोकथाम गनय सक्छ भन्ने हुँदैन। खोप िगाएको भए तापलन, निगाएको भए तापलन लनरन्तर संक्रमण रोकथामका उलर्त उपायहरू अपनाउनु
पदय छ।

प्रलिरोधको खोप लिाउन नसक्ने व्यक्ति
ति िेक्तखएका कुराहरू भएका व्यक्तिहरूिाई यो खोप िगाउन सलकँदै न। आफूिाई ति िेक्तखएका कुराहरू छ जस्तो िागेको खण्डमा, अलनर्ायय रूपमा
खोप िगाउनु अलघ गररने जाँर्को बेिा लर्लकत्सकिाई जानकारी गराउनुहोस्।
⚫ ज्वरो आएको स्पष्ट भएको अर्स्था(*1)
⚫ गम्भीर लकलसमका आकक्तिक रोग िागेका व्यक्तिहरू
⚫ लर्गतमा यो खोपमा समार्ेश गररएको तत्वप्रलत गम्भीर संर्ेदनशीिता(*2) दे क्तखएका व्यक्तिहरू
⚫ ति उक्तिक्तखत बाहेक, प्रलतरोधको खोप िगाउनका िालग प्रलतकूि अर्स्थामा रहेका व्यक्तिहरू
(*1) सामान्यतया ज्वरो आएको स्पष्ट भएको अर्स्थािे 37.5℃ र्ा सोभन्दा बढीिाई जनाउँ छ। यद्यलप 37.5℃ भन्दा कम भएको अर्स्थामा पलन, सामान्य
अर्स्थाको शरीरको तापक्रमको तुिनामा ज्वरो आएको भनेर लनणयय गररने अर्स्थामा यो लनयम िागु हुनेछैन।
(*2) एनालफिाक्तिस, सम्पूणय शरीरको छािा तथा म्युकस मेम्ब्रेनको िक्षण, दम, सास फेनय गाह्रो हुने, मुटुको धडकन लछटो र्ल्ने, न्यून रिर्ाप जस्ता
एनालफिाक्तिसको आशंका हुने बहुसंय िक्षणहरू।

प्रलिरोधको खोप लिाउनु िन्दा अिालि सावधान हुन आवश्यक व्यक्ति
ति िेक्तखएका कुराहरू भएका व्यक्तिहरूिे यो खोप िगाउँ दा सार्धानी अपनाउनुपनेछ। आफूिाई ति िेक्तखएका कुराहरू छ जस्तो िागेको खण्डमा,
अलनर्ायय रूपमा खोप िगाउनु अलघ गररने जाँर्को बेिा लर्लकत्सकिाई जानकारी गराउनुहोस्।

⚫ एक्तिकोआगुिेि थेरापी गराइरहेको व्यक्तिहरू र थ्रोम्बोसाइटोपेलनया अथर्ा क्ललटङ लडसअडर भएका व्यक्तिहरू
⚫ लर्गतमा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमताको लर्फिता भनी लनदान गररएका व्यक्तिहरू, पररर्ार तथा नातेदारमा जन्मजात रोग प्रलतरोधात्मक क्षमतामा
लर्फिता भएका व्यक्तिहरू
⚫ मुटु, लमगौिा, किेजो, रगतका रोग तथा र्ृक्ति लर्कासमा समस्या जस्ता अन्तलनयलहत रोग भएका व्यक्तिहरू
⚫ लर्गतमा प्रलतरोधात्मक खोप िगाएको 2 लदन लभत्र ज्वरो आएको तथा सम्पूणय शरीरमा रातो दाग आलद जस्ता एिजीको आशंका रहेको
िक्षण दे खा परे का व्यक्तिहरू
(पछालि पल्टाउनुहोस्)

⚫ लर्गतमा शरीरमा ऐँठन आएका व्यक्तिहरू
⚫ यो खोपमा समार्ेश गररएको तत्वप्रलत एिजीको िक्षण दे खा पने डर भएका व्यक्तिहरू
लर्गतमा, और्लधको कारणिे संर्ेदनशीिता तथा एिजी दे खा परे का व्यक्तिहरूिे अलनर्ायय रूपमा खोप िगाउनु अलघ गररने जाँर्को बेिा
लर्लकत्सकिाई जानकारी गराउनुहोस्।
खोप लिाएपलछ ध्यान लिनुपने बुुँिाहरू
⚫ यो खोप िगाएपलछ 15 लमनेट र्ा सो भन्दा बलढ (लर्गतमा एनालफिाक्तिस समेत गम्भीर एिजीको िक्षण दे खा परे का व्यक्तिहरू, र्ाकर्ाक
िाग्ने र बेहोस हुने जस्ता अनुभर् भएकाहरूिे 30 लमनेट र्ा सो भन्दा बलढ) खोप िगाएको स्वास्थ्य संस्थामा पखेर बसी, शरीरमा कुनै
असाधारण अर्स्थाको अनुभर् भएको खण्डमा, तुरुन्त लर्लकत्सकिाई खबर गनुयहोस्। (अर्ानक दे खा पने साइड इफेक्टको जाँर् गनय सलकन्छ।)
⚫ सुइ िगाएको भाग सफा राखेर, खोप िगाएको लदन बाथटबमा नुहाउन सलकन्छ तर सुइ िगाएको भागमा नमाड् नुहोस्।
⚫ लनयलमत तररकािे दै लनक जीर्न लबताउन सलकन्छ तर खोप िगाएको लदन ज्यादा व्यायाम या िेल्ने नगनुयहोस्।
साइि इफेक्टबारे
⚫ प्रमुख साइड इफेक्टहरूमा सुइ िगाएको भागको दु खाइ, टाउको दु ख्ने, जोनी र मांशपेशीको दु खाइ, थकान, जाडो हुने, ज्वरो आउने आलद
पदय छन्। साथै लर्रिै दे क्तखने गम्भीर साइड इफेक्टको रूपमा सक र एनालफिाक्तिस रहेका छन्। साथै यो खोप नयाँ लकलसमको खोप हुनािे,
हािसम्म स्पष्ट नभएको िक्षणहरू दे क्तखने सम्भार्ना हुन्छ। खोप िगाइएपलछ लर्न्ताजनक िक्षण दे क्तखएको खण्डमा, खोप िगाउने लर्लकत्सक
अथर्ा सधै ँ दे खाउने गरे को लर्लकत्सकसँग परामशय लिनुहोस्।
⚫ लर्रिै खोप िगाएपलछ मायोकाडायइलटस र्ा पेररकाडाय इलटस भएको हुन सक्ने उदाहरणहरू ररपोटय गररएका छन्(*)। खोप िगाएको केही
लदन लभत्र छाती दु ख्ने, धड् कन बढ् ने, स्वाँस्वाँ आउने, (शरीरको कुनै भाग) सुलन्नने जस्ता िक्षणहरू दे क्तखएको खण्डमा, तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा
गई जाँर् गराउनुहोस्।
(*)संयुि राज्य अमेररकामा 12 दे खि17 र्र्यका युर्ाहरूको तुिनामा 5 दे खि11 र्र्यका बािकहरूको मायोकाडायइलटसको ररपोटय

दर कम

भएको कुरा लनश्चय गररएको छ।
प्रलिरोध खोपका कारण स्वास्थ्यमा पनष जाने असरप्रलिको राहि प्रणालीको बारे मा
प्रलतरोध खोपिे स्वास्थ्य समस्या (लबरामी हुने र्ा दीघयकािीन असर रलहरहने) लनम्त्याउन सक्छ। अयन्त लर्रिै हुन्छ तर पूणयरूपमा असरलर्लहन
बनाउन नसलकने हुनािे राहत प्रणािीको व्यर्स्था गररएको छ।
नोभि कोरोना भाइरसको प्रलतरोध खोपका कारण स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा, प्रलतरोध खोप ऐन अन्तगयत राहत (उपर्ार शुल्क,
अशि पेन्सन रकम आलद प्राक्तप्त) लमल्नेछ। आर्ेदनका िालग आर्श्यक प्रलक्रयाको बारे मा बसाइ दताय रहेको नगर, टोि र्ा गाउँ को कायायियमा
परामशय गनुयहोस्।
संक्रामक रोि नोिल कोरोना िाइरसबारे
SARS-CoV-2 को कारण हुने संक्रामक रोग िाग्यो भने ज्वरो, खोकी जस्ता रुघाका िक्षणहरूसँग लमल्ने िक्षणहरू दे क्तखन्छन्। धेरै व्यक्तिहरूमा
यस्ता हल्का िक्षणहरू आफैं लनको हुने भए तापलन, गम्भीर हुन गएमा सास फेनय गाह्रो हुने जस्ता न्युमोलनयाको िक्षण लबग्रन गई मृयु हुन पलन
सक्छ।
यस पटक लिाइने नोिल कोरोना िाइरसको खोप (फाइजर कम्पनीद्वारा बनाइएको खोप (5 दे खि11 वर्षका लालि)) का लवशेर्िाहरू
यो और्लध मेसेन्जर आरएनए (mRNA) भ्याक्तिन (खोप) हो र यो SARS-CoV-2 को स्पाइक प्रोटीनको (भाइरसिाई मानर् शरीरमा प्रर्ेश
गनयको िालग आर्श्यक प्रोलटन) एउटा mRNA फोरमुिेसन हो जुन लिलपड लझिीमा राक्तखएको हुन्छ। यस mRNA िाई खोपबाट मानर् शरीरको
कोर् लभत्र राखेपलछ यसबाट भाइरसको स्पाइक प्रोटीनको उत्पादन भई, यस लर्रुि एक्तिबलड र कोर्को प्रलतरक्षा प्रणािीमा प्रेररत गररन्छ, जसबाट
SARS-CoV-2 को संक्रमणको रोकथाम हुन्छ भनेर लर्र्ार गररएको छ। (12 र्र्य र्ा सोभन्दा बढीमा प्रयोग गररने खोप र यो एकै हो।)
यो और्लधमा लनम्न सामग्रीहरू समार्ेश छन्।
सलक्रय

पदाथय

(Active

ingredient)
अन्य योजक (Additives)



Tozinameran (मानर् कोलर्काको लझिीमा समालहत हुने स्पाइक प्रोलटनको पूरा 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



Sucrose



Trometamol



Trometamol hydrochloride

कोरोनाभाइरसको खोप सम्बन्धी लर्स्तृत जानकारीको िालग
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्राियको र्ेबसाइटमा हेनुयहोस्।
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यलद तपाईं र्ेबसाइट हेनय असमथय हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको स्थानीय पालिकामा सम्पकय गनुयहोस्
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