
साइड इफे�टह� यस कुराका सामा�य सङ्केत �न् �क तपा�को शरीरले सुर�ा
बनाउँदैछ। यी साइड इफे�टह� सामा�यतया 24-48 घ�टामा हराउँछन्। सबैभ�दा
आम साइड इफे�टह� मांसपेशीको �खाइ, �चसो ला�ने, �वरो, टाउको ��ने,
वाकवाक� ला�ने, थकान, खोप लगाएको हातको �खाइ र खोप लगाएको ठाउँमा रातो
�नु वा सु��ने �न्। केही मा�नसमा यी ��त��याह� �न स�छन् र कसैमा न�न प�न
स�छन्। तपा�मा कुनै साइड इफे�ट भएन, यसको यो अथ� होइन �क तपा�को
शरीरले रोग ��तरोधी �मता बनाएको छैन। ��येकले फरक फरक ��त��या गछ� न्।
तपा� �च��तत �नु��छ भने आ�ना �च�क�सकलाई कल गरेर साइड इफे�टबारे
बताउनुहोस् र छलफल गनु�होस्।

थप जानकारीका ला�ग
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html, मा जानुहोस्:

COVID-19 खोप सुर��त र �भावकारी छ। �यनीह� बनाउनका ला�ग उपयोग ग�रएका
�ान 2 दशकभ�दा ब�ढको शोध अ�न �व�ानमा आधा�रत छ। भ�व�यमा COVID-19 गराउने
भाइरसह�को स�क� मा आय� भने यी खोपह�ले भाइरस�सत लड्नमा हा�ो रोग ग�रएको
�णालीलाई सघाउँछन्। थु�ै खोपह�ले यसरी काम गछ� न्!

संयु� रा�य (United States) मा आपातकालीन �योग �ाधीकरण(Emergency Use
Authorization, EUA) ���या �नकै क�ठन छ। खोपह�ले सुर�ा र द�ता मानकह� पूरा गछ� न्
भ�े सु�न��त गन� �ापक समी�ा ग�र�छ। 

�ोत: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-
safety.html

के खोपले COVID-19 �न��याउन
स�छ, मेरो DNA प�रवत�न गन�
स�छ, बाँझोपन पैदा गन� स�छ, वा
एक माइ�ो�चप �वेश गराउँछ

मलाई प�हले नै COVID-19
भइसकेको छ र म �नको
भएको छु भने, के मैले अझै
प�न खोप लगाउनु पछ�?

यस महामारीलाई रो�न, हामीले हा�ा सबै रोकथामका उपकरणह� �योग गनु�पछ�। तपा�को �वा�यको सुर�ा र रोगको रोकथाम गन�का ला�ग खोप नै सबैभ�दा
�भावकारी उपकरणम�ये एक हो। अ�ययनह�ले बताउँछन् �क तपा�लाई COVID-19 �नबाट जोगाउनमा COVID-19 खोप �नकै �भावकारी छन्। COVID-19 �व��

स�ूण� खोप �लएमा तपा�लाई COVID-19 भए प�न यसले तपा�लाई ग�ीर �बरामी �नबाट जो�गन म�त गछ�।

COVID-19 खोप

के COVID-19 खोपले
साइड इफे�ट गराउँछ?

�� र उ�रह�

हामीले कसरी य�त �छटो
COVID-19 खोप �वक�सत
ग�य�? 

अ� खोपह�भ�दा यसलाई
कसरी �छटो अनुमोदन
ग�रयो?

मैले �कन COVID-19 खोप
लगाउनु पछ�?

संयु� रा�य (र संसारमा जहाँसुकै) �योगमा रहेका खोपह�मा COVID-19
�न��याउने �जउँदो भाइरस छैन। �तनले तपा�लाई COVID-19 �द�दैनन्, तपा�को
DNA प�रवत�न गन� वा बाँझोपन पैदा गन� स�दैनन्। खोपह�मा कुनै माइ�ो�चप वा
ट�या�कङ उपकरण छैन।

हो, तपा�ले अझ प�न COVID-19 खोप लगाउनु पछ�। खोपले तपा�को रा�ो सुर�ाको
ला�ग तपा�को ��तर�ा ��त��यालाई बढाउँछ।

थप जानकारीका ला�ग
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html, मा जानुहोस्:

खोप सुर��त, �भावकारी (�कारको आधारमा 85-95% ), �न: शु�क, र हा�ो
जीवनमा एक �तरस�म �वाभा�वकता पुनः �ा�त गन�का ला�ग सव��म त�रका हो। 

ओनो�ागा काउ�ट� COVID-19 खोप ��ल�नक (Onondaga County COVID-19
Vaccine Clinic): 315.435.2000  

अथवा आफू न�जक vaccines.gov/search मा खोप प�ा लगाउनुहोस्
 

खोप �लनाले र आफू र अ�लाई सुर��त रा�न CDC का �सफा�रसह�को पालन गना�ले COVID-19 बाट
सव��म सुर�ा �दान गछ�। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

