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खोपको शुल्क

न िःशुल्क
(समू्पर्ण रकम

सार्णजन क खर्णद्वारा

बेहोरर ेछ) 

घरको मान्छेसँगै यो जा कारीपत्र पढेर खोप लगाउ े र्ा  लगाउ े भने्न कुराबारे सल्लाह ग ुणहोस्।

खोप लगाउने दिन मातृदििु स्वास्थ्य पुस्तिका पदन दलएर आउनुहोस्।

5 र्र्णदेखख 11 र्र्णसम्मका बालबानलका र

अनभभार्कहरूका लानग

जा
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5 वर्ष वा सोभन्दा बढीका बालबादलकाहरूले
पदन नोभल कोरोना भाइरसको खोप लगाउन सक्छन्।

 ोभल कोरो ा भाइरसको

खोप लगाउ े सम्बन्धी

ネパール語



अनभभार्कहरूको लानग

(*)यो ओनमक्रो भेररयन्ट देखा प ुण अनघको डाटा हो। स्रोत: नर्शेर् स्वीकृनत प्राप्त सम्बखन्धत ररपोटणबाट

 ोभल कोरो ा भाइरसको खोपको सुरक्षा

लक्षणहरू

पखाला, ज्वरो आउ े, जो ी दुखे्न , बान्ता हु े

लक्षण िेस्तखएको व्यस्तिको अनुपात

Q.मैले युर्ा अर्स्थाका केटाहरूको उमेर जनत कम भयो त्यनत ै बढी खोप लगाएपनछ मायोकाडाणइनटस

हु े सम्भार् ा हुन्छ भ ेर सु ेको छु। बालबानलकाहरूलाई पन यस्तो हुन्छ?

●5 र्र्णदेखख 11 र्र्णसम्मका बालबानलकाहरू

●नर्शेर् गरी दीघणकाली श्वासप्रश्वास प्रर्ालीको रोग, जन्मजात हु े मुटुको रोग जस्ता उच्च जोखखमयुक्त अन्तन णनहत रोग(*)
भएका बालबानलकाहरूको लानग यो खोप लगाउ नसफाररस गररएको छ। खोप लगाउ को लानग अनिम

रूपमा सधैँ देखाउ े गरेको नर्नकत्सक आनदसँग राम्ररी परामशण ग ुणहोस्।

5 र्र्णदेखख 11 र्र्णसम्मका बालबानलकाहरूले पन  ोभल कोरो ा भाइरसको खोप लगाउ सके्न भएका छ ्।

जापा मा  ोभल कोरो ा भाइरसबाट संक्रनमत हु े कुल संख्यामा बालबानलकाको अ ुपात बढ्दै गइरहेको छ।

यो जा कारीपत्र पढेर खोप लगाउ े र्ा  लगाउ े भने्नबारे बालबानलकासँगै नर्र्ार ग ुणहोस्।

फाइजर कम्प ीको 5～11 र्र्णको लानग ब ाइएको खोप प्रयोग गरर ेछ। बालबानलकाको लानग

ब ाइएको खोप हो (*)। सामान्यतया 3 हप्ताको अन्तरालमा, जम्मा 2 पटक खोप लगाइ े छ ।

(*) फाइजर कम्प ीको 12 र्र्ण र्ा सोभन्दा बढीको खोपको तुल ामा यसमा सनक्रय पदाथण 1/3 रहेको छ।

◎यो खोपको दायरामा प े व्यखक्तहरू

(*)जापा बाल नर्नकत्सा समाजले  ोभल कोरो ा भाइरसको संक्रामर् बाट गम्भीर हु े उच्च जोखखमयुक्त रोगहरूको सूर्ी

प्रकाश गरेको छ । जापा बाल नर्नकत्सा समाज " ोभल कोरो ा भाइरससँग सम्बखन्धत जा कारी" 

A. ोभल कोरो ा भाइरसको खोप लगाएपनछ  ोभल कोरो ा भाइरसबाट संक्रमर् भए तापन हतपत लक्षर् देखखँदै ।

URL: https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333

 ोभल कोरो ा भाइरसको खोपको प्रभार्

Q. ोभल कोरो ा भाइरसको खोपको कस्ता प्रभार्हरू हुन्छ ्?

खोप लगायो भ े शरीर नभत्र  ोभल कोरो ा भाइरससँग लड् सके्न प्रर्ाली (प्रनतरोधात्मक क्षमता) को नर्कास हुन्छ। शरीर नभत्र भाइरस

पसेको बेला तुरुनै्त लड् को लानग तयार हु े हु ाले हतपत  ोभल कोरो ा भाइरसको लक्षर् देखखँदै । 5～11 र्र्णको सन्दभणमा, 2 पटक

खोप लगाएपनछ 7 नद पनछको रोग लाग्नबाट रोके्न प्रभार् 90.7% रहेको ररपोटण गररएको छ (*)।

खोप लगाएको केही नद नभत्र देखख े लक्षर्हरूमा सबैभन्दा बढी देखख े लक्षर् भ ेको सुइ लगाएको भागको दुखाइ हो। यो पनहलो खोप

पनछ 74% र दोस्रो खोप पनछ 71% रहेको पाइन्छ। धेरैलाई सुइ लगाउ े नबनिकै भन्दा पन , सुइ लगाएको नद को राती र्ा भोनलपल्ट

दुखाइ महसुस हु े गरेको छ। पनहलो खोप भन्दा पन दोस्रो खोप पनछ बढी थाकेको महसुस हु े, ज्वरो आउ े आनद हु े गरेको छ।

पनहलो खोपको बेला 2.5% र दोस्रो खोपको बेला 6.5% लाई 38℃ र्ा सोभन्दा बढी ज्वरो आएको पाइएको छ। धेरैजसो खोप

लगाएपनछका लक्षर्हरू हल्का अथर्ा मध्यम स्तरका रहेका छ ् र हालको नमनतमा प्राप्त जा कारीबाट सुरक्षामा गम्भीर नर्न्ताको

पनहर्ा गररएको छै भ ेर न र्णय गररएको छ।

Q.बालबानलकाले  ोभल कोरो ा भाइरसको खोप लगाएपनछ कस्ता लक्षर्हरू देखखन्छ ्?

A. सबैभन्दा बढी देखख े कुरा सुइ लगाएको भागको दुखाइ हो।

■केही नद नभत्र देखख सके्न लक्षर्हरू

स्रोत: नर्शेर् स्वीकृनत प्राप्त सम्बखन्धत ररपोटणबाट

A.संयुक्त राज्य अमेररकामा 12～17 र्र्णका युर्ाहरूको तुल ामा 5～11 र्र्णका बालकहरूले मायोकाडाणइनटसको ररपोटण ग े

अ ुपात कम रहेको बताइएको छ।

नर्रलै पाईएको छ नक, नबदेशमा बालबानलकाहरूलाई पन हल्का मायोकाडाणइनटस भएका उदाहरर्हरू ररपोटण गररएका छ ्।

संयुक्त राज्य अमेररकामा 5～11 र्र्णको बालकहरूले  ोभल कोरो ा भाइरसको खोप लगाएपनछ ग े मायोकाडाणइनटसको ररपोटण दर 12

～15 र्र्ण र 16～17 र्र्णको युर्ाहरू भन्दा कम रहेको बताइएको छ।

खोप लगाएपनछ 4 नद जनतको अर्नधमा बालबानलकाहरूमा छाती दुखे्न, धड्क बढ् े, स्वाँस्वाँ आउ े, (शरीरको कु ै भाग) सुनन्न े जस्ता

लक्षर्हरू देखखएको खण्डमा, तुरुनै्त स्वास्थ्य संस्थामा जँर्ाई, खोप लगाएको कुरा भनु्नहोस्।

साथै मायोकाडाणइनटस भ ेर न दा गररएको खण्डमा, सामान्यतया अस्पतालमा भ ाण ग ुणप े हुन्छ तर धेरै जस्तो अर्स्थाहरूमा बेडरेस्ट

गरेमा आफै न को हुन्छ।
स्रोत: 2022.1.5 ACIP Meeting

50% र्ा सोभन्दा बढी

10 〜50%

1 〜10%

सुइ लगाएको भागको दुखाइ, थका महसुस

टाउको दुखे्न, सुइ लगाएको भाग रातो हु े र्ा सुनन्न े, मांशपेशी दुखे्न, जाडो हु े

◎प्रयोग गरर े खोप

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=3


अनभभार्कहरूको लानग

 ोभल कोरो ा भाइरसको खोप लगाउ को लानग

खोप लगाएपनछ शरीरमा असामान्यता देखखएको बेला
खोप लगाएको स्वास्थ्य संस्था वा सध ैँ िेखाउने गरेको

दिदकत्सक तथा नगर, टोल वा गाउैँ तथा दिल्लाको

काउन्टर

खोप लगाउ े सम्बन्धी समि सोधपुछ नगर, टोल वा गाउैँको काउन्टर

◎प्रनतरोध खोपका कारर् स्वास्थ्यमा प ण जा े असरप्रनतको राहत प्रर्ालीको बारेमा

मास्क लगाउने साबुनले हात धुने हात र औलंाहरूको

कीटाणुरदहत गने

राम्रोसैँग हावाको आवतिावत

नहुने बन्द ठाउैँ

दभड भएको ठाउैँ नदिक बसेर कुराकानी

गनुषपने पररस्तस्थदत

स्वास्थ्य श्रम तथा कल्यार् मन्त्रालय कोरो ा खोप बालबानलका खोज्नुहहोस
बालबानलकाप्रनतको  ोभल कोरो ा भाइरसको खोपको

प्रभार्काररता, सुरक्षा जस्ता नर्सृ्तत जा कारीको लानग

स्वास्थ्य श्रम तथा कल्यार् मन्त्रालयको होमपेज हे ुणहोस्।

◎सकेसम्म खोप लगाउ े नद मातृनशशु स्वास्थ्य पुखस्तका नलएर आउ ुहोस्।

◎बालबानलकालाई खोप लगाउ को लानग अनभभार्कको सहमनत र उपखस्थनत आर्श्यक प ेछ।

खोप लगाउ े बेला संक्रामक रोग रोकथामको प्रभार्हरू र साइड इफेक्टको जोखखमहरू दुबैको सही ज्ञा नलएपनछ, अनभभार्कको इच्छा

बमोनजम खोप लगाउ े कुराबारे न र्णय ग ुणहु अ ुरोध गदणछ ।ं अनभभार्कको सहमनत नब ा खोप लगाइ ेछै ।

हामीले कु ै पन अर्स्थामा र्रपरका मान्छेहरूलाई जबरजस्ती खोप लगाउ भने्न र खोप  लगाएको मान्छेहरूप्रनत भेदभार्पूर्ण व्यर्हार ग ुण

हँुदै ।

◎खोप सम्बन्धी थाहा पाउ र्ाह े कुरा र्ा नर्न्ता भएको खण्डमा सधैँ देखाउ े गरेको नर्नकत्सक आनदसँग परामशण

नल ुहोस्।

बालबानलकाको खोपको सन्दभणमा, मातृनशशु स्वास्थ्य पुखस्तकामा खोप लगाएको नर्र्रर् उले्लखखत गरर े हु ाले, सकेसम्म

खोप लगाउ े नद मातृनशशु स्वास्थ्य पुखस्तका नलएर आउ ुहोस्।

यस बाहेक, यो सूर् ा भएको खाममा भएका कागजातहरूको सेट, पररर्य खुल् े कागजात (माइ- म्बर काडण , स्वास्थ्य

नबमा काडण आनद) पन  नबसीक नलएर आउ ुहोस्।

 ोभल कोरो ा भाइरसको खोप र अन्य खोपहरू लगाउ े अन्तरालबारे सधैँ देखाउ े गरेको नर्नकत्सक आनदसँग परामशण नल ुहोस्।

एकैसाथ अथर्ा 2 हप्ता अनघ र पनछ अन्य खोपहरू लगाउ सनकँदै । साथै बालबानलकालाई अन्तन णनहत रोग भएको जस्ता, खोपबारे

थाहा पाउ र्ाह े कुरा र्ा नर्न्ता भएको खण्डमा सधैँ देखाउ े गरेको नर्नकत्सक आनदसँग नर्सृ्तत रूपमा परामशण नल ुहोस्।

परामशण स्था आनद

◎ ोभल कोरो ा भाइरसको खोपसँग सम्बखन्धत परामशण स्था 

खोप लगाएका मान्छेहरू पन छ ् भ े  लगाएका मान्छेहरू पन छ ्। खोप लगाएपनछ पन अनहलेसम्म गदै आएको

जसरी ै राम्रोसँग हात धु े, कीटारु्रनहत ग े, मास्क जस्ता संक्रमर् रोकथाम तथा न यन्त्रर्का उपायहरू

अप ाइरह ुहोस्।

प्रनतरोध खोपले स्वास्थ्य समस्या (नबरामी हु े र्ा दीघणकाली असर रनहरह े) न म्त्त्याउ सक्छ। अत्यन्त नर्रलै हुन्छ तर पूर्णरूपमा असरनर्नह 

ब ाउ  सनक े हु ाले राहत प्रर्ालीको व्यर्स्था गररएको छ।

 ोभल कोरो ा भाइरसको प्रनतरोध खोपका कारर् स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा, प्रनतरोध खोप ऐ अन्तगणत राहत (उपर्ार शुल्क, 

अशक्त पेन्स रकम प्राखप्त आनद) नमल् ेछ (*)। आरे्द का लानग आर्श्यक प्रनक्रयाको बारेमा बसाइ दताण रहेको  गर, टोल र्ा गाउँको

कायाणलयमा परामशण ग ुणहोस्।

(*) अन्य स्वास्थ्यमा प ण जा े असरहरूको सन्दभणमा, खोप लगाएको कारर् त्यस्तो असर परेको हो भ ेर स्वास्थ्य श्रम तथा कल्यार् मन्त्रीद्वारा प्रमानर्त

गररएको खण्डमा  गर, टोल र्ा गाउँबाट रकम भुक्ता ी गरर ेछ। प्रमानर्त ग णको लानग प्रनतरोध खोप, संक्रामक रोग, नर्नकत्सा र का ु का

नर्ज्ञहरूबाट ब ाइएको रानरि य रोग तथा अपाङ्गता प्रमार्ीकरर् छा नब सनमनतद्वारा कारर् र सम्बन्ध न र्णय ग े छा नब गरर ेछ।

होमपेि हेनष नसकेको खण्डमा, बसाइ गनुषहुने नगर, टोल वा गाउैँ आदिको

कार्ाषलर्बाट परामिष दलनुहोस्।



5 वर्षिेस्तख 11 वर्षसम्मका
बालबादलकाहरूको लादग

नोभल कोरोना भाइरसको खोप दकन लगाउने?

पाखुरामा खोप लगाइन्छ।

त्यसैले पाखुरा देखाउ सनजलो हु े लुगा लगाएर

खोप लगाउ जा ुहोस्।

◎ खोप लगाएपनछ 15 नम ेट भन्दा बढी समय

बसेर आफ् ो अर्स्था हे ुणहोस्।

(30 नम ेट आफ् ो अर्स्था हे े खस्थनतहरू पन 

हु सक्छ ्।)

◎ खोप लगाएको नद बाथटबमा  ुहाउ े

जस्ता हरेक नद ग े कुराहरू ग णको लानग

समस्या हँुदै तर थका हु े खेलहरु भ े

 खेल् ुहोस्।

◎खोप लगायो भ े तलका लक्षर्हरू देखख े

अर्स्थाहरू पन हुन्छ ् तर 2～3 नद मा आफै

न को हु े कुरा थाहा भएको छ।

37.5℃ भन्दा बढी ज्वरो आएको बेला र्ा शरीरको खस्थनत खराब भएको बेला खोप

लगाउ  सनक े हु ाले, त्यस्ता कुराहरू घरको मान्छेलाई भनु्नहोस्।

खोप

लगाउ ु

अनघ

खोप

लगाउ े

बेला

खोप

लगाए पनछ

र्िा लक्षणहरू िेस्तखएमा, घरको मान्छे वा वररपरर भएका ठूलो मान्छेहरूलाई भनु्नहोस्।

●खोप लगाउने दबदिक 

◯ज्वरो ◯टाउको दुखे्न ◯छाती दुखे्न ◯सास फे ण गाह्रो हु े

◯शरीर थाकेर आलस्य ◯जाडो हु े

◯छाती ढुकढुक भएको महसुस हु े

●खोप लगाएको दिन र त्यसपदछको 4 दिन िदत दभत्र

र्ी महत्त्वपूणष कुराहरूको पालना गनुषहोस्।
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नोभल कोरोना भाइरसको खोप लगाउने सम्बन्धी

मान्छेको शरीर नभत्र  ोभल कोरो ा भाइरस पसेर त्यसको संख्या बढ्यो भ े

ज्वरो, शरीर थाकेर आलस्य, खोकी, सास फे ण गाह्रो हु े, टाउको दुखे्न, स्वाद फरक हु े

जस्ता कुराहरू भएर शरीरको खस्थनत खराब हुन्छ।

खोप लगायो भ े शरीर नभत्र  ोभल कोरो ा भाइरस पसेको बेला हाम्रो शरीर भाइरससँग

लड् तयार हु सके्न हु ाले, शरीर नभत्र भाइरस पसेपन शरीरको खस्थनत हतपत खराब

हँुदै ।

नोभल कोरोना भाइरसको खोप लगाउने बेला किा कुराहरूप्रदत सावधानी अपनाउनुपछष ?

◯ज्वरो

◯नबसन्चो महसुस (बान्ता होला जस्तो) हु े

◯शरीर थाकेर आलस्य

◯पेट दुखे्न (झाडा हु े)
◯टाउको दुखे्न

◯जाडो हु े

◯शरीर नर्लाउ े

◯खोकी

र्ाँडै खोप लगाएका मान्छेहरू तथा, कु ै कारर्र्श खोप लगाउ  सके्न

मान्छेहरू जस्ता नर्नभन्न मान्छेहरू छ ्। खोप लगाएको र्ा  लगाएको कारर्

र्रपरका मान्छेहरूलाई  राम्रो कुरा भने्न, नगज्याउ े जस्ता कुराहरू कदानप

ग ुण हँुदै ।

यो खोप 3 हप्ताको अन्तरालमा 2 पटक लगाउ ुहोस्।

ネパール語


