
कोरोनाभाइरस खोपका �नद�शनहरु 
(बसु्टर डोज (तेस्रो डोज) को खोप िलनका लािग)   

कोरोनाभाइरस खोपका बारेमा 

यो कोरोनाभाइरसको खोप केिन्द्रय र स्थािनय सरकारको खोप कायर्क्रम (SARS-CoV-2) को एक िहस्सको �पमा संचालनमा आउँदछै। यस खोपलाई साबर्जिनक कोषद्वारा कभर ग�रएको 
छ र खोप िलन चाहनेह�लाई िन:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ। साथै यो भ्यािक्सन १८ वषर् वा सो भन्दा मािथका उमरेका व्यि�ले िलन सक्नेछन।् 
 

खोपको प्रभावका�रता र खोप िलने िविध 

यस पटक लगाउने खोप नोभाभ्याक्स कम्पनीबाट उत्पादन प्रिविध स्थानान्तरण अिधकार प्रा� गरी ताकेदा कम्पनीद्वारा उत्पािदत भ्यािक्सन हो। यस खोपले कोरोनाभाइरसको ल�ण दिेखने 

कुराह�को रोकथाम गदर्छ। 
ओिमक्रोन भे�रएन्टको महामारी स�ु ह�न ुअिघको तथ्याङ्क भए तापिन, १८ वषर् वा सो भन्दा मािथका उमेरका व्यि�ह�मा ग�रएको िक्लिनकल परी�णमा यो औषिधको बुस्टर डोज 
लगाएको २८ िदन पिछको न्यटु्रलाइज्ड एिन्टबिड भ्याल्य,ु दोस्रो डोज लगाएको १४ िदन पिछको न्यटु्रलाइज्ड एिन्टबिड भ्याल्यकुो तलुनामा लगभग ४ गणुा बढी भएको पाइएको छ र 
यसबाट एक िनि�त स्तरको प्रभावका�रताको अपे�ा गनर् सिकन्छ भनेर मािनएको छ। पिहलो खोप (पिहलो डोज र दोस्रो डोज) लगाउँदा यो औषिध बाहकेका अन्य भ्यािक्सनह� लगाई 
बसु्टर डोज लगाउँदा यो औषिध भएको खोप (वैकिल्पक खोप) लगाएको अवस्थाको जानकारी हालको िस्थितमा सीिमत छ। तर जापानमा औषिध स्वीकृत ग�रएको खोप अन्तराल फरक 
भएको कुरामा ध्यान िदनपुन� भए तापिन, िवदशेमा ग�रएको परी�णमा वैकिल्पक खोपमा पिन उल्लेखनीय �पमा एिन्टबिड बढेको कुरा जानकारीमा आएको छ। साथै ओिमक्रोन भे�रएन्ट 
प्रितको जानकारी सीिमत भए तापिन यो औषिध ३ पटक लगाएर न्युट्रलाइज्ड एिन्टबिड भ्याल्य ुबढेको कुरा जानकारीमा आएको छ। 

 नाम Nuvaxovid
Ⓡ

 Intramuscular injection 

�मता र प्रभाबह� SARS-CoV-2 को संक्रमणको रोकथाम 

खोपको डोज र समय अन्तराल एक पटक (दोस्रो डोजको खोप समा� भएर िनि�त अविध पार ग�रसकेपिछ)   

*इन्ट्रामस्क्यलुर इन्जेक्शन 

खोपको लि�त उमेर १८ वषर् वा सो भन्दा मािथ 

खोपको मात्रा प्रित डोज ०.५ mL १ पटक  

• प्रितरोध खोप ऐनमा आधा�रत दोस्रो डोज लगाएको बेलादेिख तेस्रो डोज लगाउने बेलासम्मको अन्तराल ६ मिहना वा सोभन्दा बढी रहकेो छ। 
• पिहलो डोज र दोस्रो डोज लगाउँदा जनु िकिसमको भ्यािक्सन प्रयोग गरेको भए तापिन, यो भ्यािक्सन लगाउन सिकन्छ। 
• यस खोपको दोस्रो डोज िलएको ७ िदन पिछ मात्र पयार्� रोग प्रितरोधात्मक शि� प्रा� ह�न्छ भन्ने िब�ास ग�रन्छ। यो भ्यािक्सनको बसु्टर डोज लगाए तापिन यसले पणूर् �पमा 

रोगको ल�ण दिेखने जस्ता कुराह�को रोकथाम गनर् सिकने होइन। तपाईलें खोप िलएपिन निलएपिन संक्रमण रोकथामका उिचत उपायह� अपनाउनु पदर्छ ।      
खोप िलन निमल्ने ब्यि�ह� 

िनम्न कुरा भएका व्यि�ह�ले यो खोप िलन िमल्दनै। यिद तलका कुनै कुरा िमल्न गएमा खोप िलनुभन्दा अगािड डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस।् 
• ज्वरो आएका व्यि�ह� (*१) 
• गम्भीर रोगबाट ग्रस्त व्यि�ह� 

• यस खोपमा भएका त�वह�सगँ स्वास्थ्यमा गम्भीर संवदेनशीलता (*२) भएका व्यि�ह�  
• मािथ उल्लेिखत बाहके व्यि�ह� जसले यो खोप प्रा� गनर् सक्दनैन ्। 

 

(*१) सामान्यतया ज्वरो ३७.५ िडग्री भन्दा बढी तापक्रमलाई बुिझन्छ। जहाँसम्म तापक्रम ३७.५ िडग्री सेिल्सयस भन्दा कम भए पिन सामान्य शरीरको तापक्रमको आधारमा यसलाई 
ज्वरोको �पमा मानेको केसह�मा यो आवश्यक �पमा लाग ूह�दँनै। 
(*२) एनािफलािक्सस र एिनिफलािक्ससको बह�ल�णह� जस्त ैसामान्य छाला तथा म्यूकस िझल्ली िसन्ड्रोम, सास फेदार् घ्यार-घ्यार आवाज आउने, स्वास-प्र�ास सम्बिन्ध रोग (िडिस्प्नया), 
टािचकािडर्यार हाइपरटेन्सन भएका व्यि�ह�। पिहलो वा दोस्रो डोजको खोप िलँदा यस िकिसमका ल�ण देखा परेका व्यि�ले बुस्टर डोजको खोप िलँदा, पिहला िलएको िकिसमको नै 

भ्यािक्सनको खोप िलन िमल्दनै। 
 

खोप िलने बलेा सावधान ह�नपुन� व्यि�ह� 

यस खोपका सम्बन्धमा िनम्न मध्ये कुनै पिन कुरा िमल्न गएमा सावधान ह�नपुछर् र खोप िलन ुअिघको परामशर्का बेला डाक्टरलाई बताउनहुोस।् 

• एन्टीकोआगलेुन्ट थेरापीका ब्यि�ह�, थ्रोम्बोसाइटोपेिनया वा कोगलेुसन िडसआडर्र भएका ब्यि�ह� 

• िबगतमा रोग प्रितरोध�मतामा कमी (इम्युनोडेिफिशयन्सी) प�ा लागेको व्यि� वा निजकका आफन्तह� जन्मजात प्रितरोध �मता कम भएका व्यि�ह� 

• मटूु, मगृौला, कलेजो, र� संचार तथा शारी�रक िवकास सम्बन्धी अन्तिनर्िहत िचिकत्सा अवस्थाका व्यि�ह� 

• िवगतमा खोप िलँदा खोप िलएको २ िदनिभत्र ज्वरो वा शरीरको कुनै भागमा दागह� जस्ता एलज�का ल�णह�भएका व्यि�ह� 

• िबगतमा ऐठंन (काम्ने, मछुार् ह�ने) भएका व्यि�ह� 

• यस खोपमा भएका रासायिनक पदाथर्बाट एलज� ह�न सक्ने व्यि�ह�  

 

( पछाडी पल्टाउनुहोस ्) 

ताकेदा कम्पनीको खोपको ला�ग 
(२०२२ साल मे)  



गभर्वती एवं गभर्वती भएको शंका भएका व्यि� तथा स्तनपान गराइरहकेा व्यि�ह�ले खोप िलनअुिघको परामशर्का समयमा डाक्टरलाई भन्नहुोस।् यद्यिप िनयिमत �पमा जँचाइरहकेो 
प्रसिूत तथा �ी रोग िचिकत्सकसँग िन�य नगरेको अवस्थामा पिन, खोप िलनु भन्दा अगािड जाँच गन� िचिकत्सकले खोप लगाउन सिकने भनेर िनणर्य गरेको खण्डमा, खोप लगाउन 
सिकन्छ। 
यस खोपमा एक पदाथर् समावेश छ जुन पिहले खोपमा किहल्यै प्रयोग भएको िथएन। यिद तपाईसंँग िबगतमा औषिध प्रित अत्यिधक संवदेनशीलता वा एलज� भएको छ भने, खोपपवूर् 
परामशर्को समयमा डाक्टरलाई भन्नहुोस।्  
खोप िलएपिछको सावधानी  

• यो खोप िलई सकेपिछ, कृपया तपाईले खोप लगाउन ुभएको स्थानमा किम्तमा १५ िमनेट पखर्नहुोला (गिम्भर एलज�को ल�णह� भएका वा अस्वस्थता महससु ह�ने, अचते महससु 

ह�ने व्यि�ह� किम्तमा ३० िमनेट पखर्नुहोला) र यिद तपाईलंाई अस्वस्थ महससु भएमा त�ुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् (यसले अचानक ह�ने साइड इफेक्टको समाधान 
गनर् सम्भव ह�न्छ।) 

• सइु लगाएको ठाउँ सफा राख्नपुछर्। त्यिह िदन नहुाउन पिन सिकन्छ तर सइु घोचेको ठाँउमा नमाड्नहुोला। साथै खोप लगाएपिछ स्वास्थ्य िस्थित खराब भएको बेला,  बढी बल 
लगाएर गनुर्पन� कामह� नगरी, नहुाउने जस्ता कायर्ह� नगनुर्होस ्र शारी�रक िस्थितको अवलोकन गनुर्होस।् 

• िनयिमत त�रकामा िदन िबताउन सिकन्छ तर ज्यादा कसरत गन� तथा अिधक मिदरा सेवन आिद नगनुर्होस।् 
 

साइड इफेक्ट 

• मखु्य साइड इफेक्टह�मा इन्जेक्शन ग�रएको ठाउँमा दखुाइ, टाउको दखु्ने, जोन� तथा मांसपेशी दखु्ने, थकान, जाडो, ज्वरो आिद पदर्छन।् गिम्भर साइड इफेक्टमा सक ह�ने वा 
िचलाउने-फोका उठ्ने (एनािफलािक्सस) सम्म ह�नसक्छ। यिद तपाईलें खोप िलएपिछ कुनै ल�णह� दखे्नभुयो भने, खोप िदने िचिकत्सक वा तपाइकँो पा�रवा�रक िचिकत्सकसँग 
सल्लाह िलनहुोस।् 

 

खोपबाट स्वास्थ्यलाई हानी पगु्न गएमा त्यसको राहत प्रणालीका बारेमा 
खोपले स्वास्थ्य समस्याह� िनम्त्याउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी यसको राहत प्रणाली स्थािपत ग�रएको छ। 
कोरोनाभाइरस खोपको कारणले स्वास्थ्यमा �ित भएको खण्डमा, खोप ऐन अन्तगर्त राहत (िचिकत्सा खचर्, अश� पेन्शन लाभह� आिद) िलन सिकन्छ। यसको आवश्यक आवेदन 

प्रिक्रयाको लािग आफु बसोबास गन� नगरपािलकामा परामशर् गनुर्होस।् 
 

कोरोना-भाइरस संक्रमणको बारेमा 
जब SARS-CoV-2 को संक्रमण ह�न्छ, ज्वरो र खोक� जस्ता सामान्य �घाको जस्त ैल�णह� दिेखन्छ। धेरै व्यि�ह�मा यस्ता हल्का ल�णह� आफैं  िनको ह�ने भएपिन गिम्भर 
सवालह�मा िनमोिनयाका ल�णह� जस्त ैसास फेनर् गाह्रो ह�दँ ैजान्छ र मतृ्यसुम्म पिन ह�न सक्छ। 
 

यसपटक लगाउने नोवल कोरोनाभाइरसको खोप (ताकेदा कम्पनीद्वारा उत्पािदत) को िवशेषता 
यो औषिध �रकिम्बनेन्ट प्रोटीन भ्यािक्सन हो र यो SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन (भाइरस मानव कोषमा प्रवेश गनर्को लािग आवश्यक प्रोटीन) को जीनको आधारमा बनाइएको 
�रकिम्बनेन्ट प्रोटीनलाई नानोपािटर्क्युलेट फमुर्लेसन हो। यसमा प्रितर�ा शि� बढाउने योजक िमसाइएको छ। यो औषिध भएको खोपद्वारा �रकिम्बनेन्ट स्पाइक प्रोटीनलाई मानव शरीरको 
कोिषकािभत्र राखेपिछ स्पाइक प्रोटीन िव�द्धको न्युट्रलाइज्ड एिन्टबिडको उत्पादन तथा कोिषकाको प्रितर�ा प्रणालीको स्थापना हने ह�नाले SARS-CoV-2 बाट ह�ने संक्रमणको रोकथाम 

गनर् सिकन्छ भनेर सोिचएको छ। 
 

यस औषिधमा िनम्न सामग्रीह� समावेश छन ्। 
सिक्रय पदाथर् (Active ingredient)  SARS-CoV-2 rS (SARS-CoV-2 को �रकिम्बनेन्ट स्पाइक प्रोटीन) 

अन्य योजक (Additives)  Matrix-Aनोट) 

 Matrix-Cनोट) 

 सोिडयम फोस्फेट डाइबािसक हपे्टाहाइडे्रट 

 सोिडयम डाइहाइड्रोजनफोस्फेट मोनोहाइडे्रट 

 सोिडयम क्लोराइड 

 पोिलसोब�ट ८० 

  pH रेगलुेटर 

नोट) योजकको �पमा कोलसे्ट्रोल, फोस्फेिटडाइलकोिलन, सोिडयम डाइहाइड्रोजनफोस्फेट डाइहाइडे्रट, पोटािसयम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट, पोटािसयम क्लोराइड र सोिडयम क्लोराइड समावशे 

ग�रएको छ। 

य�द तपा� वेबसाइट हेनर् असमथर् हुनुहुन्छ भने, कृपया तपा�को स्थानीय पा�लकामा सम्पकर्  गनुर्होस 

कोरोनाभाइरस खोपको प्रभावका�रता र सुर�ाका बारे थप 
जानकार�को ला�ग कृपया स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण 
मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेनुर्होस।् Ministry of Health, Labor and 

Welfare Novel Coronavirus Vaccines 
Search 


