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खोप प्रापकहरूका लानग कोनिड-19 खोप क्लिनिक 

िेटपनिको सारांश (AVS) सुझावहरू  

मार्च 5, 2021 

कोभिड-19 खोप लगाउनुिएकोमा र आफ्नो, आफ्नो पररवार र आफ्नो समुदायलाई कोभिड-19 बाट सुरक्षा राख्नका 

लाभग आफ्नो िागको कायय गनुयिएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। 

कृपया खोप लगाएपनि तपाईलंाई खोपबाट कुिै पनि तत्कालीि साइड इफेक्ट देखा पररहाल्यो ििे लगाएको 15 नमिेटसम्म 

क्लिनिक के्षत्रमा पखचिुहोस्। तपाईलंाई अको खोप वा इन्जेक्सि नदि सनकिे खालको औषनि-उपर्ार नदएपनि िेरै 

समयसम्म) कुिै पनि प्रकारको एलनजचक प्रनतनक्रया देक्लखएको वा नवगतको समयमा केही कुराबाट गम्भीर एलनजचक प्रनतनक्रया 

(जसै्त एिानफल्याक्लक्सस) देक्लखएको अवस्था िएमा, तपाईलें खोप लगाएपनि 30 नमिेटसम्म प्रतीक्षा गरेर निरीक्षण 

गराउिुपिच । गम्भीर प्रभतभियाहरू भबरलै देखखन्छन् तर हामी सावधान रहनुपछय । तपाईं त्यो समयमा यो र हामीले तपाईंलाई भदएको 

अरू कागजहरू पढ्न सकु्नहुन्छ। 

तपाईलें खोप लगाएपनि सम्भानवत रूपमा केही लक्षणहरू ख्याल गिुचहुिेि; यसको अथच, खोपले काम गरररहेको ि र 

तपाईकंो शरीरले कोनिड-19 नवरूद्ध सुरक्षा नवकास गरररहेको ि। सबैिन्दा सामान्य लक्षणहरू िनेको खोप लगाएको ठाउँमा 

दुखे्न, रातोपन हुने र सुभिने हुन् र केही माभनसहरूले खोप लगाएको साइडको काखीमा सुभिएको र दुखेको अनुिव गने गछय न्। 

माभनसहरूलाई सामान्यतया टाउको दुखे्न, धेरै थभकत महसुस गने, मांसपेशी वा जोनी दुखे्न, भबरामी िएको र उल्टी आउन लागेको 

जस्तो महसुस हुने वा ज्वरो आउने र जाडो हुने जस्ता लक्षणहरू पभन देखखन्छन्। धेरैजसो अवस्थामा, यी लक्षणहरू मन्द खालका 

हुन्छन्, खोप लगाएको 1-2 भदनपभछ सुरु हुन्छन् र त्यसपभछ भछटै्ट आफै भनको हुन्छन्। तपाईंलाई यीमधे्य कुनै पभन लक्षण िएमा 

आफूलाई राम्रो महसुस गराउन मद्दत गनयको लाभग तपाईं एभसटाभमनोफेन व आइबुप्रोफेन (टाइलेनल वा एडभिल वा मोभटि न जस्ता 

औषभधहरू) प्रयोग गनय सकु्नहुन्छ। तपाईंलाई कोभिड-19 खोप लगाएपभछ कुनै पभन साइड इफेक्ट देखखएको बारे CDC लाई 

बताउनको लाभग तपाईंले CDC को “v-safe” स्माटयफोन उपकरणमा नाम दताय गनय पभन सकु्नहुन्छ (तपाईंले साइनअप गने भवभध बारे 

छुटै्ट भनदेशनहरू प्राप्त गरेको हुनुपछय )। यो महत्त्वपूणय छ ताभक हामी माभनसहरूमा यी नयाँ खोपहरूबाट देखखरहेका साइड 

इफेक्टहरू पत्ता लगाउन सकछछ।ं 

तपाईमंा गम्भीर, 2-3 नदििन्दा बढी समयसम्म रहिे वा खराब हुुँदै जािे खालका लक्षणहरू िि् ििे, तपाईलें मूल्याङ्किको 

लानग आफ्िो प्राथनमक स्याहार प्रदायकलाई कल गिुचपिच  र तपाईलंाई आफ्िो लक्षणहरूमा आिाररत रहेर कोनिड-19 को 

लानग परीक्षण गिच आवश्यक पिच सक्ि। कोभिड-19 खोपहरूले तपाईंलाई कोभिड-19 हुन सकै्दन तर तपाईं पभहले वा खोप 

लगाएपभछ त्यसले काम गने मछका पाउनुिन्दा अगाभड संिभमत हुन सकु्नहुन्छ। तपाईंसँग स्वास्थ्य स्याहार प्रदायक हुनुहुि िने, आफ्नो 

स्थानीय आपतकालीन भविाग, आकखस्मक स्याहार केन्द्र वा स्थानीय सामुदाभयक स्वास्थ्य खिभनकमा जानुहोस् (कृपया पभहले कल 

गनुयहोस्)। 

गम्भीर प्रनतनक्रयाहरू नबरलै हुन्िि् तर खोप भदइएका केही समयपभछ पभन कुनै भप खोपद्वारा हुन सकछ। त्यसकारण तपाईंमा 

गम्भीर लक्षणहरू (जसै्त छाती दुखे्न, श्वास-प्रश्वासमा समस्या हुने, अनुहार वा घाँटी सुभिने, नराम्रो खभटरा आउने वा हाइिहरू हुने, स्पष्ट 

रूपमा नसोचे्न वा कुनै अन्य भिन्ताजनक लक्षणहरू) देखा परेमा, तपाईंले तुरूनै्त भिभकत्सा ध्यानाकषयण प्राप्त गनुयपछय  वा 9-1-1 मा 

कल गनुयपछय । 



तपाईलंाई आज Janssen खोप नदइएको नथयो ििे, त्यसपनि तपाईलें पूरा गिुच गिुचियो र तपाईलंाई अको कोनिड-19 खोप 

शट आवश्यक पदैि। तपाईलंाई आफ्िो प्रथम शट आज Pfizer वा Moderna खोपहरूका साथ नदइएको ि ििे, तपाईलंाई 

आफू कोनिड-19 बाट पूरा रूपमा सुरनक्षत हुिुिएको ि ििी सुनिनित गिच समाि खोपको दोस्रो शट प्राप्त गिच आवश्यक 

पिेि। यो दोस्रो खोप अपोइन्टमेन्ट तपाईंको लाभग खिभनकमा सेट अप गनुयपछय । कृपया अपोइन्टमेन्टलाई आफ्नो पात्रोमा भिन्ह 

लगाउनुहोस् जसकारण तपाईं आफ्नो दोस्रो सट प्राप्त गनय भबसयनुहुि! 

आफू र आफ्िो समुदायलाई सुरनक्षत राख्नमा कोनिड-19 फैलिबाट रोक्न आफ्िो िागको कायच गिुचिएकोमा फेरर पनि 

िन्यवाद। तपाईंसँग खोप बारे प्रश्न वा भिन्ताहरू छन् वा कुनै सम्बखित पाश्वय प्रिावहरूको अनुिव गनुयियो िने, कृपया आफ्नो 

प्राथभमक स्याहार प्रदायकसँग कुरा गनुयहोस् । अन्य खोप र कोभिड-19 जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा छ: www.nh.gov/covid19. 

http://www.nh.gov/covid19

