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२०२२ साल मे

नोवल कोरोनाभाइरसको खोपको प्रभाव
● �वदेशको अनुसन्धानमा तेस्रो डोज लगाएप�छ ४ म�हना वा सोभन्दा बढ� �बतकेा ६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका 

व्यिक्तहरूलाई फाइजर कम्पनीको भ्यािक्सनको चौथो डोज लगाएको खण्डमा, ओ�मक्रोन भे�रएन्टको महामार� फै�लरहेको 
बेला, खोप लगाएको ६ हप्ता �बत ेप�छ प�न अवस्था गम्भीर हुनबाट रोक्ने असर नघट�कन कायम भएको भनेर 
जानकार�मा आएको छ। स्रोत:Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

नोवल कोरोनाभाइरसको खोपको सुर�ा

चौथो डोजको खोपको सूचना

तेस्रो डोजको भ्यािक्सन लगाएप�छ ५ म�हना �बतेका

चौथो डोज लगाउन स�कने भएको छ।
चौथो डोज लगाएमा अवस्था गम्भीर हुनबाट रोक्ने उच्च प्रभाव 

प्राप्त गनर् स�कन्छ।

※① मा पन� व्यिक्तहरूले आफू बसोबास गन� नगरपा�लका वा गाउँपा�लकाबाट हुलाक माफर् त पठाइने खोप �टकट �लएर 
खोप केन्द्रमा जानुहोस।्
※② मा पन� वा नपन� भन्नेबारे

अन्त�नर्�हत रोग आ�दको कारण स्वास्थ्य संस्थामा जँचाइरहेका व्यिक्तहरू र अ�ग्रम रूपमा परामशर् गनर् स�कने 
स्वास्थ्य संस्था भएको व्यिक्तले उक्त स्वास्थ्य संस्थाको �च�कत्सकसँग परामशर् गनुर्होस।्
अ�ग्रम रूपमा परामशर् गनर् स�कने स्वास्थ्य ससं्था नभएको व्यिक्तले खोप केन्द्रको जाँचको बेला परामशर् 
गनुर्होस।् साथै खोप �टकट �वतरण �व�धको ला�ग तपा� बसोबास गनुर्हुने नगरपा�लका वा गाउँपा�लकाबाट 
प्रसारण सम्पे्रषण ग�रने जानकार� �नश्चय गनुर्होस।्

६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका व्यिक्तहरू 
र अन्त�नर्�हत रोग भएका व्यिक्तहरूको ला�ग

प्रयोग ग�रने भ्यािक्सन

दखुाइ ७८.८%

आलस्य हुने ३३.२% मांसपेशी द�ु े२४.५% टाउको द�ु े२१.५% कडा हुने वा सुिन्नने १२.०%

जोन� द�ु े८.४% ३७.५ �डग्री सेिल्सयस वा सोभन्दा बढ�को ज्वरो ६.६% �लम्फनोड सुिन्नने 
४.७% डाबर र छाला रातो हुने ८.०% परसेप्शन �डसअडर १.५% एलज� प्र�त�क्रया १.०%

५०% वा सोभन्दा बढ�

१० - ५०%

१ - १०%

① र ② बाहेकका व्यिक्तहरूलाई चौथो डोज लगाउनेबारे यसप�छ प�न �व�भन्न जानकार�हरू
सङ्कलन गद� �वचार ग�रनेछ।

● �वदेशको अनुसन्धानमा चौथो डोज लगाएप�छको एक्काइस� �दनसम्म गम्भीर साइड इफेक्ट नदे�खएको भनेर जानकार�मा आएको छ।

१८ वषर् वा सो भन्दा मा�थका उमेरका व्यिक्तहरूमा खोप लगाएको एक्काइस� �दनसम्ममा दे�खएका ल�णहरू

हालको �म�तमा प्राप्त भएको वै�ा�नक जानकार� आ�द अनुसार �नम्न व्यिक्तहरूलाई 
खोपको दायरामा राखी, मे म�हनाको अिन्तम हप्ता �तर चौथो डोजको खोप सुरु ग�रनेछ।

खोप लगाउन शुल्क
लाग्नेछैन।

सम्पूणर् रकम सरकारद्वारा 
व्यहो�रनेछ।

खोपको दायरामा
पन� व्यिक्तहरू

②१८ वषर् वा सो भन्दा मा�थका उमेरका
अन्त�नर्�हत रोग भएका व्यिक्तहरू

①६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका 
उमेरका व्यिक्तहरू

तथा �च�कत्सकले अवस्था गम्भीर हुने उच्च जो�खम छ 
भनेर स्वीकार गरेका व्यिक्तहरू

प�हलो～तेस्रो डोज लगाउँदाको भ्यािक्सनको �क�सम जुन भए प�न फाइजर
कम्पनी अथवा ताकेदा/मोडनार् कम्पनीको भ्यािक्सन प्रयोग ग�रनेछ।



खोप लगाइ सकेप�छ प�न, मास्क लगाउने आ�द सङ्क्रमण रोकथामको उपाय �नरन्तर अपनाउन अनुरोध ग�रन्छ ।

◎ बसाइ दतार् रहेको स्थान (ठेगाना रहेको स्थान) बाहेकका स्थानमा खोप �लने बारेमा
・अस्पतालमा भनार् भइरेहका वा कुनै अस्थायी आवास केन्द्रको स्वास्थ्य संस्था वा आवास संस्थामा खोप लगाउने व्यिक्त

➡ स्वास्थ्य संस्था वा आवास संस्थामा परामशर् �लनुहोस ्।
・शर�रमा मुल रोग भएका कारणले उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने व्यिक्त 

➡ स्वास्थ्य संस्थामा परामशर् �लनुहोस ्।
・हाल बसोबास गन� स्थान र बसाइ दतार् गरेको स्थान (ठेगाना) फरक हुने व्यिक्त 

➡ वास्तवमा बसोबास गन� स्थानमा खोप �लन प�न सक्नेछ । 
वास्तवमा बसोबास गनुर्हुने स्थानको नगर, टोल वा गाउँपा�लका आ�दको कायार्लयको होमपेजमा हेरेर �नश्चय गन� 
अथवा परामशर् केन्द्रमा सोधपुछ गनुर्होस ्।

◎ खोप लगाउनको ला�ग, लगाउने व्यिक्त स्वयमको मञ्जुर�को आवश्यकता हुनेछ ।
खोप लगाउने बेला, सङ्क्रमण रोकथामको प्रभाव र खोपको साइड इफेक्टको खतरा दबैुको बारेमा सह� �ान हा�सल ग�रसके प�छ,

लगाउने व्यिक्त स्वयमको इच्छाको आधारमा खोप प्र�तको �नणर्य गनुर्हुन अनुरोध ग�रन्छ । लगाउने व्यिक्तको मञ्जुर� �बना खोप
लगाउने कायर् हुनेछैन ।

कायार्लयमा वा व�रप�रका व्यिक्तद्वारा खोप �लनको ला�ग दबाब �दने वा खोप न�लएका व्यिक्तप्र�त भेदभावपूणर् व्यवहार ग�रने जस्ता 
कायर् कुनै हालतमा प�न हुनु हँुदैन ।

◎ प्र�तरोध खोपका कारण स्वास्थ्यमा पनर् जाने प्र�तकूल असर प्र�तको राहत प्रणाल�को व्यवस्था छ ।
प्र�तरोध खोपले स्वास्थ्य समस्या (�बरामी हुने वा द�घर्काल�न असर र�हरहने) �नम्त्याउन सक्छ । अत्यन्त �बरलै हुने यस्ता 

स्वास्थ्यमा पनर् जाने असर हटाउन नस�कने हुनाले राहत प्रणाल�को व्यवस्था ग�रएको छ ।
आवेदनका ला�ग आवश्यक प्र�क्रयाको बारेमा बसाइ दतार् रहेको नगर, टोल तथा गाउँको कायार्लयमा परामशर् गनुर्होस ्।

नोभल कोरोना भाइरस खोप, नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण उत्पन्नको रोकथाम गनर्मा उच्च प्रभावकार� हुन्छ भ�न �निश्चत 
भएको छ तर उक्त प्रभाव १०० % हुन्छ भन्ने होइन । साथै, भाइरसको नयाँ भे�रयन्टको प्रभावले प�न त्यसो हुन्छ ।

यसकारण, तपा�हरू सम� सङ्क्रमण रोकथामको उपाय �नरन्तर अपनाउन अनुरोध ग�रन्छ । ठोस रुपमा ३ �मचु (भीडभाड, अत्यन्त 
�नकट, बन्द कोठा)' बाट टाढा रहने, मास्क लगाउने, साबुनले हात धुने तथा स्या�नटाईजर द्वारा हात तथा औलंा क�टाणुर�हत गन� 
आ�द जस्ता कायर् स्फुतर्रुपमा गनुर्हुन अनुरोध ग�रन्छ ।

सङ्क्रमण रोकथामका
उपायलाई �नरन्तरता
�दन अनुरोध ग�रन्छ ।

भीडभाड स्थल अत्यन्त �नकटको
अवस्था

हावा आवतजावत 
नहुने बन्द कोठा

मास्क लगाउने साबुनले हात धुने स्या�नटाईजर द्वारा हात 
तथा औलंा क�टाणुर�हत गन� 
कायर् स्फुतर्रुपमा गन�“३ �मचु (भीडभाड, अत्यन्त �नकट, बन्द कोठा)” बाट टाढा रहने

नोभल कोरोना भाइरस खोपको प्रभावका�रता तथा सुर�ात्मक प� आ�द सम्बन्धी
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग, स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको होमपेजको
“नोभल कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धी” को साइटमा हेनुर्होस ् ।

होमपेज हेनर् नसकेको खण्डमा, बसाइ गनुर्हुने नगर, टोल वा गाउँपा�लकामा परामशर् गनुर्होस ्।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
कोरोना खोप सचर्

सोधपुछका ला�ग सम्पकर् स्थान
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