
कोरोनाभाइरस खोपका �नद�शनहरु 
(बुस्टर डोज (चौथो डोज) को खोप �लनका ला�ग)  

कोरोनाभाइरस खोपका बारेमा 
यो कोरोनाभाइरसको खोप केन्द्र�य र स्थानीय सरकारको खोप कायर्क्रम (SARS-CoV-2) को एक �हस्साको रूपमा संचालनमा आउँदैछ। 
यस खोपलाई सावर्ज�नक कोषद्वारा कभर ग�रएको छ र खोप �लन चाहनहेरूलाई �न:शुल्क उपलब्ध गराउनछे। साथ ैयो भ्यािक्सनको 
बुस्टर डोज (चौथो डोज) को दायरामा ६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका व्यिक्तहरू, १८ वषर् वा सो भन्दा मा�थका उमेरका 
अन्त�नर्�हत रोग भएका व्यिक्तहरू र �च�कत्सकले अवस्था गम्भीर हुन ेउच्च जो�खम छ भनेर स्वीकार गरेका व्यिक्तहरू पदर्छन।् 

खोपको प्रभावका�रता र खोप �लने �व�ध 
यस पटक �दइन ेखोप फाइजर कम्पनीद्वारा बनाएइको हो। चौथो डोजको खोप, कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण गम्भीर हुनबाट रोक्ने 
उद्देश्यले लगाइन्छ। 
�वदेशमा ग�रएको अनुसन्धान अनुसार ओ�मक्रोन भे�रएन्टको महामार� फै�लरहेको बलेा, तेस्रो डोज लगाएप�छ एक �निश्चत अव�ध �बतेका 
६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका व्यिक्तहरूमा यो भ्यािक्सनको चौथो डोजको सकं्रमण रोकथामको असर छोटो अव�धको ला�ग मात्र कायम 
रह्यो भन ेअवस्था गम्भीर हुनबाट रोक्न ेअसरको सन्दभर्मा चौथो डोज लगाएको ६ हप्ता �बत ेप�छ प�न नघट�कन कायम भएको कुरा 
आ�द जानकार�मा आएको छ। 
 नाम Comirnaty intramuscular injection 

�मता र प्रभाबहरू SARS-CoV-2 को सकं्रमणको रोकथाम 
खोपको डोज र समय अन्तराल एक पटक (तेस्रो डोजको खोप समाप्त भएर �निश्चत अव�ध पार ग�रसकेप�छ) *इन्ट्रामस्क्यलुर 

इन्जेक्शन 
खोपको ल��त उमेर ६० वषर् वा सोभन्दा मा�थका उमेरका व्यिक्तहरू, १८ वषर् वा सो भन्दा मा�थका उमेरका अन्त�नर्�हत 

रोग भएका व्यिक्तहरू र �च�कत्सकले अवस्था गम्भीर हुन ेउच्च जो�खम छ भनेर स्वीकार गरेका 
व्यिक्तहरू 

खोपको मात्रा प्र�त डोज 0.3 mL, 1 पटक 

• प्र�तरोध खोप ऐनमा आधा�रत तसे्रो डोज लगाएको बेलादे�ख चौथो डोज लगाउन ेबलेासम्मको अन्तराल ५ म�हना वा सोभन्दा बढ� 
रहेको छ। 

• प�हलो～तेस्रो डोजको खोप �लएको भ्यािक्सनको �क�सम जुन भए प�न यस भ्यािक्सनको खोप �लन स�कनेछ। 
• यो भ्यािक्सनको बुस्टर डोज लगाए ताप�न यसले पूणर् रूपमा रोगको ल�ण दे�खन ेजस्ता कुराहरूको रोकथाम गनर् स�कन ेहोइन। 

साथ,ै खोप �लइसकेप�छ प�न सङ्क्रमण रोकथामका उपायहरू �नरन्तर रूपमा अपनाउनु पदर्छ । 
    

खोप �लन न�मल्ने ब्यिक्तहरु 
�नम्न कुरा भएका व्यिक्तहरुले यो खोप �लन �मल्दैन। य�द तलका कुन ैकुरा �मल्न गएमा खोप �लनुभन्दा अगा�ड डाक्टरसँग परामशर् 
गनुर्होस।् 
• ज्वरो आएका व्यिक्तहरू (*१) 
• गम्भीर रोगबाट ग्रस्त व्यिक्तहरू 
• यस खोपमा भएका त�वहरूसँग स्वास्थ्यमा गम्भीर सवंदेनशीलता (*२) भएका व्यिक्तहरू  
• मा�थ उल्ले�खत बाहेक व्यिक्तहरु जसले यो खोप प्राप्त गनर् सक्दैनन ्। 

(*१) सामान्यतया ज्वरो ३७.५ �डग्री भन्दा बढ� तापक्रमलाई बु�झन्छ। जहाँसम्म तापक्रम ३७.५ �डग्री सेिल्सयस भन्दा कम भए प�न 
सामान्य शर�रको तापक्रमको आधारमा यसलाई ज्वरोको रूपमा मानेको केसहरूमा यो आवश्यक रूपमा लागू हँुदैन। 

(*२) एना�फलािक्सस र ए�न�फलािक्ससको बहुल�णहरू जस्त ैसामान्य छाला तथा म्यूकस �झल्ल� �सन्ड्रोम, सास फेदार् घ्यार-घ्यार आवाज 
आउन,े स्वास-प्रश्वास सम्बिन्ध रोग (�डिस्प्नया),टा�चका�ड र्यार हाइपरटेन्सन भएका व्यिक्तहरु। तेस्रो डोजसम्मको खोप �लँदा यस 
�क�समका ल�ण देखा परेका व्यिक्तले चौथो डोजको खोप �लँदा, प�हला �लएको �क�समको न ैभ्यािक्सनको खोप �लन �मल्दैन। 

 

खोप �लने बेला सावधान हुनुपन� व्यिक्तहरु 
यस खोपका सम्बन्धमा �नम्न मध्ये कुनै प�न कुरा �मल्न गएमा सावधान हुनुपछर् र खोप �लनु अ�घको परामशर्का बलेा डाक्टरलाई 
बताउनुहोस।् 
• एन्ट�कोआगुलेन्ट थेरापीका ब्यिक्तहरू, थ्रोम्बोसाइटोप�ेनया वा कोगुलेसन �डसआडर्र भएका ब्यिक्तहरू 
• �बगतमा रोग प्र�तरोध�मतामा कमी (इम्युनोड�ेफ�शयन्सी) प�ा लागेको व्यिक्त वा निजकका आफन्तहरू जन्मजात प्र�तरोध �मता 

कम भएका व्यिक्तहरू 
• मुटू, मगृौला, कलेजो, रक्त संचार तथा शार��रक �वकास सम्बन्धी अन्त�नर्�हत �च�कत्सा अवस्थाका व्यिक्तहरू 
• �वगतमा खोप �लँदा खोप �लएको २ �दन�भत्र ज्वरो वा शर�रको कुन ैभागमा दागहरु जस्ता एलज�का ल�णहरू भएका व्यिक्तहरू 
• �बगतमा ऐंठन (काम्न,े मुछार् हुन)े भएका व्यिक्तहरू 
• यस खोपमा भएका रासाय�नक पदाथर्बाट एलज� हुन सक्ने व्यिक्तहरू  

 

गभर्वती एव ंगभर्वती भएको शंका भएका व्यिक्त तथा स्तनपान गराइरहेका व्यिक्तहरूले खोप �लनअु�घको परामशर्का समयमा डाक्टरलाई 
भन्नुहोस।् यद्य�प, �नय�मत रूपमा जँचाइरहेको प्रसू�त तथा स्त्री रोग �च�कत्सककहाँ �निश्चत गराइ नसकेको भए प�न, खोप �लन ु
भन्दा अगा�ड जाँच �लने �च�कत्सकद्वारा खोप �लन स�कन ेभ�न �नणर्य ग�रएको खण्डमा, खोप �लन स�कन ेछ । 
यस खोपमा एक पदाथर् समावेश छ जुन प�हले खोपमा क�हल्य ैप्रयोग भएको �थएन। य�द तपा�सँग �बगतमा औष�ध प्र�त अत्य�धक 
संवेदनशीलता वा एलज� भएको छ भन,े खोपपूवर् परामशर्को समयमा डाक्टरलाई भन्नुहोस।् 

(पछा�ड पल्टाउनुहोस)् 

फाइजर कम्पनीको खोपको ला�ग 
(२०२२ साल जुन) 

 

追加接種用説明書（ファイザー） 

ネパール語 



खोप �लएप�छको सावधानी  
• यो खोप �लई सकेप�छ, कृपया तपाईले खोप लगाउनु भएको स्थानमा किम्तमा १५ �मनटे पखर्नुहोला (गिम्भर एलज�को ल�णहरू 

भएका वा अस्वस्थता महसुस हुन,े अचते महसुस हुन ेव्यिक्तहरू किम्तमा ३० �मनटे पखर्नुहोला) र य�द तपा�लाई अस्वस्थ महसुस 
भएमा तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् (यसले अचानक हुने साइड इफेक्टको समाधान गनर् सम्भव हुन्छ।) 

• सुइ लगाएको ठाउँ सफा रा�ुपछर्। त्य�ह �दन नुहाउन प�न स�कन्छ तर सुइ घोचकेो ठाँउमा नमाड्नुहोला। 
• �नय�मत त�रकामा �दन �बताउन स�कन्छ तर ज्यादा कसरत गन� तथा अ�धक म�दरा सेवन आ�द नगनुर्होस।् 

 

साइड इफेक्ट 
• मुख्य साइड इफेक्टमा इन्जेक्शन ग�रएको ठाउँमा दखुाइ, टाउको द�ु,े जोन� तथा मांसपेशी द�ु,ेथकान, जाडो र ज्वरो पदर्छन।् 

गिम्भर साइड इफेक्टमा सक हुन ेवा �चलाउन-ेफोका उठ्न े(एना�फलािक्सस) सम्म हुनसक्छ। यो खोप नयाँ प्रकारको भ्यािक्सन 
भएकाले अ�हलेसम्म नदे�खएका अन्य ल�णहरू प�न दे�खन सक्छन।् य�द तपा�ले खोप �लएप�छ कुन ैल�णहरू दे�ुभयो भन,े खोप 
�दन े�च�कत्सक वा तपाइँको पा�रवा�रक �च�कत्सकसँग सल्लाह �लनुहोस।् 

• �बरलै रूपमा भएप�न, प�हलो～तसे्रो डोज लगाउँदा, भ्यािक्सन लगाइसकेप�छ मायोकाडार्इ�टस तथा प�ेरकाडार्इ�टसको शंकास्पद केस 
रहेको जानकार� आएको छ। खोप लगाएको केह� �दन�भत्र छाती द�ु ेवा धड्कन बढ्न,े स्वाँस्वाँ हुन,े (शर�रको कुनै भाग) सुिन्नने 
जस्ता ल�ण दे�खएमा तुरुन्त ैस्वास्थ्य ससं्थामा गई जँचाउनुहोस।् 

• तसे्रो डोजको खोप लगाउँदा, प�हलो डोज तथा दोस्रो डोजको खोपको तुलनामा �वशेष गर� बढ� काखी तलको �लम्फनोड सुिन्नएको 
(५% ज�त) जानकार� आएको छ। ल�ण हलुका हुन ेर केह� �दन�भत्र �नको हुन ेअवस्था धेरैजसो हुन्छ । तर काखी तलको �लम्फनोड 
धेरै न ैसुिन्नएको तथा लामो समयसम्म प्रभाव दे�खएमा स्वास्थ्य संस्थामा गइ जँचाउनुहोस ्। 

• �बरलै रूपमा भएप�न, mRNA भ्यािक्सन लगाइसकेप�छ गु�लयन बरे� �सन्ड्रोमको केस रहेको जानकार� आएको छ। खोप लगाएप�छ 
हतपत हातखुट्टामा जोड नलाग्न,े झन्झनापन जस्ता ल�णहरू दे�खएमा, तुरुन्त ैस्वास्थ्य संस्थामा जँचाउनुहोस।् 

 

खोपबाट स्वास्थ्यलाई हानी पुग्न गएमा त्यसको राहत प्रणाल�का बारेमा 
खोपले स्वास्थ्य समस्याहरू �नम्त्याउन सक्न ेकुरालाई मध्यनजर गर� यसको राहत प्रणाल� स्था�पत ग�रएको छ। 
कोरोनाभाइरस खोपको कारणले स्वास्थ्यमा ��त भएको खण्डमा, खोप ऐन अन्तगर्त राहत (�च�कत्सा खचर्, अशक्त पेन्शन लाभहरू 
आ�द) �लन स�कन्छ। यसको आवश्यक आवदेन प्र�क्रयाको लागी आफु बसोबास गन� नगरपा�लकामा परामशर् गनुर्होस।् 
 

कोरोना-भाइरस सकं्रमणको बारेमा 
जब SARS-CoV-2 को सकं्रमण हुन्छ, ज्वरो र खोक� जस्ता सामान्य रुघाको जस्त ैल�णहरू दे�खन्छ। धेरै व्यिक्तहरूमा यस्ता हल्का 
ल�णहरू आफ�  �नको हुन ेभएप�न गिम्भर सवालहरूमा �नमो�नयाका ल�णहरू जस्त ैसास फेनर् गाह्रो हँुदै जान्छ र मतृ्युसम्म प�न हुन 
सक्छ।  
यस खोप (फाइजरद्वारा �न�मर्त भ्यािक्सन) का �वशषेताहरू 
यो औष�ध मेसेन्जर आरएनए (mRNA) भ्यािक्सन हो, र SARS-CoV-2 को स्पाइक प्रोट�नको (भाइरस मानव शर�रमा प्रवशे गनर्को ला�ग 
आवश्यक प्रो�टन) एउटा mRNA2 फोरमुलेसन हो जुन �ल�पड �झल्ल�मा रा�खएको हुन्छ। 
यस mRNA लाई खोपबाट मानव शर�रको को�षका�भत्र राखेप�छ त्यसबाट भाइरसको स्पाइक प्रोट�नको उत्पादन भई, त्यस �बरुद्ध 
एिन्टब�ड र को�षकाको प्र�तर�ा प्रणाल�मा प्र�ेरत ग�रन्छ, जसबाट SARS-CoV-2 को सकं्रमणको रोकथाम हुन्छ भनेर सो�चएको छ। 
 

यस औष�धमा �नम्न सामग्रीहरू समावेश छन ्। 
स�क्रय पदाथर्  
(Active ingredient)  Tozinameran (मानव को�षकाको �झल्ल�मा समा�हत हुन ेस्पाइक प्रो�टनको पूरा कोड 

ग�रएको mRNA) 

अन्य योजक (Additives)  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 
 Potassium chloride 
 Monobasic potassium phosphate 
 Sodium chloride 
 Dibasic sodium phosphate dehydrate 

 Sucrose 

 

य�द तपा� वबेसाइट 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, Labour and Welfare 
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