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नोभल कोरोना भाइरसको िोप लिाउने सम्बन्धी
नोभल कोरोना भाइरसको िोप लकन लिाउने?
मान्छे को शरीर जभत्र नोभल कोरोना भाइरस पसे र त्यसको सं ख्या बढ्यो भने
ज्वरो, शरीर थाकेर आलस्य, खोकी, सास फेनु गाह्रो हुने, टाउको दु ख्ने, स्वाद फरक हुने
िस्ता कुराहरू भएर शरीरको स्स्थजि खराब हुन्छ।
खोप लगायो भने शरीर जभत्र नोभल कोरोना भाइरस पसे को बे ला हाम्रो शरीर भाइरससुँ ग लड् न
ियार हुन सक्ने हुनाले, शरीर जभत्र भाइरस पसे पजन शरीरको स्स्थजि हिपि खराब हुुँ दैन।

नोभल कोरोना भाइरसको िोप लिाउने बेला कस्ता कुराहरूप्रलि सावधानी अपनाउनुपछष ?
खोप
लगाउनु
अजघ
खोप
लगाउने
बेला

37.5℃ भन्दा बढी ज्वरो आएको बे ला वा शरीरको स्स्थजि खराब भएको बे ला खोप
लगाउन नसजकने हुनाले, त्यस्ता कुराहरू घरको मान्छे लाई भन्नु होस् ।
पाखुरामा खोप लगाइन्छ।
त्यसै ले पाखुरा दे खाउन सजिलो हुने लुगा लगाएर
खोप लगाउन िानुहोस् ।
◎ खोप लगाएपजछ 15 जमनेट भन्दा बढी समय

खोप लगाए
पजछ

◎खोप लगायो भने िलका लक्षणहरू दे स्खने

बसे र आफ्नो अवस्था हे नुहोस् ।

अवस्थाहरू पजन हुन्छन् िर 2～3 जदनमा आफै

(30 जमने ट आफ्नो अवस्था हे ने स्स्थजिहरू पजन हुन
सक्छन् ।)

जनको हुने कुरा थाहा भएको छ।

◎ खोप लगाएको जदन बाथटबमा नुहाउने िस्ता
हरे क जदन गने कुराहरू गनुको लाजग समस्या
हुुँ दैन िर थकान हुने खेलहरु भने
नखेल्नुहोस् ।

◯ज्वरो
◯जबसन्चो महसुस (बान्ता होला िस्तो) हुने
◯शरीर थाकेर आलस्य
◯पेट दु ख्ने (झाडा हुने )
◯टाउको दु ख्ने
◯िाडो हुने

यस्ता लक्षणहरू दे खिएमा, घरको मान्छे वा वररपरर भएका ठूलो मान्छे हरूलाई भन्नुहोस् ।
● िोप लिाउने लबलिकै
◯शरीर जिलाउने
◯खोकी

●िोप लिाएको लदन र त्यसपलछको 4 लदन जलि लभत्र
◯ज्वरो ◯टाउको दु ख्ने ◯छािी दु ख्ने
◯शरीर थाकेर आलस्य
◯िाडो हुने
◯छािी ढु कढु क भएको महसु स हुने

◯सास फेनु गाह्रो हुने

यो खोप 3 हप्ताको अन्तरालमा 2 पटक लगाउनुहोस्।
यी महत्त्वपू णष कुराहरूको पालना िनुषहोस्।
िाुँ डै खोप लगाएका मान्छे हरू िथा, कुनै कारणवश खोप लगाउन नसक्ने
मान्छे हरू िस्ता जवजभन्न मान्छे हरू छन् । खोप लगाएको वा नलगाएको कारण
वरपरका मान्छे हरूलाई नराम्रो कुरा भन्ने, जगज्याउने िस्ता कुराहरू कदाजप गनुु
हुुँ दैन।

