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मार्च 5, 2021 

पूर्व-दर्तवको परीक्षणसम्बन्धी प्रश्नतर्ली 
 

Q# परीक्षणसम्बन्धी प्रश्न गर्नवपरे् कतर्व 

1. र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Pfizer- BioNTech कोघिड-19 खोपको मतत्रत र्त खोपकत कन रै् पघर् सतमग्री 

(पोघलघिघलर् ग्लतइकोल समतरे्श िएको) मत गम्भीर जीर्र्-जोखखममत पतरे् एलघजवक प्रघर्घिर्त* (जसै्त 

एर्तघिलेखिस) देखखएको छ? 

र्त 

र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Pfizer- BioNTech कोघिड-19 खोपको मतत्रत घलएको 4 िण्टतघित्र कन रै् गम्भीरर्तको 

एलघजवक प्रघर्घिर्त देखखएको छ र्त खोपकत घर्शेष सतमग्री (पोघलघिघलर् ग्लतइकोल समतरे्श िएको) मत एलजी 

घर्दतर् गररएको छ? (र्ोट: एलघजवक प्रघर्घिर्तिरूमत छतलतमत रतर्ो धब्बत देखखरे्; अर्नितर, मनख र्त िताँटी सनघिरे्; र्त 

स्ताँ-स्ताँ हुरे् र श्वतसप्रश्वतसमत कघिर्तइ हुरे् जस्तत लक्षणिरू पर्व सक्छर््।) 

 Pfizer- BioNTech  खोपकत  सतमग्रीिरूमत घर्म्न समतरे्श हुन्छर््: 

 मेसेन्जर RNA (mRNA) 

 लिलिडहरू: 

 o ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

 o 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

 o 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

 o कोिेस्ट्र ोि 

 िोटालसयम क्लोराइड 

 मोनोबेलसक िोटालसयम फोसे्फट 

 सोलडयम क्लोराइड 

 लडबेलसक सोलडयम फोसे्फट लडहाइडर ेट 

 सुक्रोज 

  छ Pfizer-BioNTech वा Moderna खोि नलिनुहोस्। 

Janssen खोिमा कुनै कन्ट्र ाइन्डिकेशन छैन भने व्यन्डििाई 

उि खोि लिइन सलकन्छ (तिको प्रश्न 3 मा हेनुुहोस्) तर 

व्यन्डििे िलहिे आफ्नो प्राथलमक स्याहार प्रिायकसँग 

आफ्नो एिजी इलतहास बारे छिफि गरेर न्डक्ललनकि 

मूल्याङ्कन गराउनुिछु। िलहिे कुनै िलन Pfizer खोिको 

मात्रा (िागूयोग्य भएमा) लिएिलछ कम्तीमा 
28 लिनमा Janssen खोि लिइने तालिका लनर्ाुरण गररनुिछु। 

 छैर् प्रश्न #2 मा जानुहोस् 

2. र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Moderna कोघिड-19 खोपको मतत्रत र्त खोपकत कन रै् पघर् सतमग्री (पोघलघिघलर् 

ग्लतइकोल समतरे्श िएको) मत गम्भीर जीर्र्-जोखखममत पतरे् एलघजवक प्रघर्घिर्त* (जसै्त एर्तघिलेखिस) देखखएको 

छ? 

र्त 

र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Moderna कोघिड-19 खोपको मतत्रत घलएको 4 िण्टतघित्र कन रै् गम्भीरर्तको 

एलघजवक प्रघर्घिर्त देखखएको छ र्त खोपकत घर्शेष सतमग्री (पोघलघिघलर् ग्लतइकोल समतरे्श िएको) मत 

एलजी घर्दतर् गररएको छ? (र्ोट: एलघजवक प्रघर्घिर्तिरूमत छतलतमत रतर्ो धब्बत देखखरे्; अर्नितर, मनख र्त 

िताँटी सनघिरे्; र्त स्ताँ-स्ताँ हुरे् र श्वतसप्रश्वतसमत कघिर्तइ हुरे् जस्तत लक्षणिरू पर्व सक्छर््।) 

  Moderna खोपकत सतमग्रीिरूमत घर्म्न समतरे्श हुन्छर््: 

 मेसेन्जर RNA (mRNA) 

 लिलिडहरू: 

 o SM-102 (Moderna को स्वालमत्वकताु) 

 o Polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG] 

 o 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC] 
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 o कोिेस्ट्र ोि 

 टर ोमेथमाइन 

 टर ोमेथमाइन हाइडर ोक्लोराइड 

 एसेलटक एलसड 

 सोलडयम एलसटेट 

 सुक्रोज 
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  छ Moderna वा Pfizer-BioNTech खोि नलिनुहोस्। 

Janssen खोिमा कुनै कन्ट्र ाइन्डिकेशन छैन भने व्यन्डििाई 

उि खोि लिइन सलकन्छ (तिको प्रश्न 3 मा हेनुुहोस्) तर 

व्यन्डििे िलहिे आफ्नो प्राथलमक स्याहार प्रिायकसँग 

आफ्नो एिजी इलतहास बारे छिफि गरेर न्डक्ललनकि 

मूल्याङ्कन गराउनुिछु। िलहिे कुनै िलन Moderna खोिको 

मात्रा (िागूयोग्य भएमा) लिएिलछ कम्तीमा 

28 लिनमा Janssen खोि लिइने तालिका लनर्ाुरण गररनुिछु। 

 छैर् प्रश्न #3 मा जानुहोस् 

3. र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Janssen कोघिड-19 खोपको मतत्रत र्त खोपकत कन रै् पघर् सतमग्री (पोघलसोरबेट 

समतरे्श िएको) मत गम्भीर जीर्र्-जोखखममत पतरे् एलघजवक प्रघर्घिर्त* (जसै्त एर्तघिलेखिस) देखखएको छ? 

र्त 

र्पतईलंतई र्सअघि कघिलै्य Janssen कोघिड-19 खोपको मतत्रत घलएको 4 िण्टतघित्र कन रै् गम्भीरर्तको एलघजवक 

प्रघर्घिर्त देखखएको छ र्त खोपकत घर्शेष सतमग्री (पोघलसोरबेट सघिर्को) मत एलजी घर्दतर् गररएको छ? (र्ोट: 

एलघजवक प्रघर्घिर्तिरूमत छतलतमत रतर्ो धब्बत देखखरे्; अर्नितर, मनख र्त िताँटी सनघिरे्; र्त स्ताँ-स्ताँ हुरे् र श्वतसप्रश्वतसमत 

कघिर्तइ हुरे् जस्तत लक्षणिरू पर्व सक्छर््।) 

Janssen खोपकत सतमग्रीिरूमत घर्म्न समतरे्श हुन्छर््: 

 सलक्रय नगररएका एलडनोभाइरसका कणहरू 

 साइलटर क एलसड मोनोहाइडर ेट 

 टर ाइसोलडयम साइटर ेट लडहाइडर ेट 

 इथानोि 

 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD) 

 िोलिसोरबेट-80 

 सोलडयम क्लोराइड 

  छ Janssen खोि नलिनुहोस्। Pfizer वा Moderna 

खोिहरूमा कुनै कन्ट्र ाइन्डिकेशन छैन भने व्यन्डििाई 

तीमधे्य कुनै िलन खोि लिइन सलकन्छ (तिको प्रश्न 1 र 2 मा 

हेनुुहोस्) तर व्यन्डििे िलहिे आफ्नो प्राथलमक स्याहार 

प्रिायकसँग आफ्नो एिजी इलतहास बारे छिफि गरेर 

न्डक्ललनकि 
मूल्याङ्कन गराउनुिछु। 

 छैर् प्रश्न #4 मा जानुहोस् 

4. र्पतईलंतई कघिलै्य कन रै् पघर् कन रतबतट (अन्य औषघधिरू, खतरे्कन रत, पदतिविरू, र्तर्तर्रणीर् अर्तर्रणिरू, 

इत्यतघद सघिर्) गम्भीर जीर्र्-जोखखममत पतरे् एलघजवक प्रघर्घिर्त* (जसै्त एर्तघिलेखिस) देखखएको छ? 

र्त 

र्पतईलंतई अको खोप र्त सनईबतट लगतइरे् औषघध िेरतपी (र्सत, मतंशपेशी र्त छतलतको मूर्ी लगतइरे् 

औषघधकत खोपिरूसघिर्) प्रतप्त गरेको 4 िण्टत घित्र कन रै् गम्भीरर्तको एलघजवक प्रघर्घिर्त िएको छ? 

  छ व्यन्डििे खोि िगाउने तालिका लनर्ाुरण गनु सकु्नहन्छ तर 

िलहेिे व्यन्डििाई आफ्नो प्राथलमक स्याहार लिलकत्सकसँग 

आफ्नो एिजी इलतहास र खोिका सम्भालवत जोन्डखम र 

िाभहरू बारे छिफि गनु लसफाररस गररन्छ। व्यन्डििाई 

“लनलित स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका व्यन्डिहरूको िालग 

कोलभड-19 खोि बारे जानकारी” उििब्ध गराउनुहोस्। 

उनीहरूिे खोि िगाएिलछ, उनीहरूिाई 
30 लमनेटको िालग अविोकन गररनेछ। 

 छैर् प्रश्न #5 मा जानुहोस् 
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5. र्पतईलें अघिल्लो 90 घदर्मत कोघिड-19 को उपचतर गर्व घर्खिर् एखिबडी िेरतपी (र्समत बतमलतघर्घिमतब र 

कतघसररघिमतब/इम्डेघिमतब जस्तत स्तस्थ्यलति सम्बखन्धर् प्लतज्मत र मोर्ोक्लोर्ल एखिबडीिरू समतरे्श हुन्छ) 

प्रतप्त गर्नविएको छ? (र्ोट: व्यखिले खोपसाँग िस्तके्षप गरे् एखिबडी िेरतपीको सम्भतर्र्तलतई रोक्न कोघिड-19 

को उपचतरको रूपमत घर्खिर् 
एखिबडी िेरतपी प्रतप्त गरेपघछ सो व्यखिलतई कम्तीमत 90 घदर्को लतघग कोघिड-19 खोपिरू घदर्नहुाँदैर्।) 
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  छ लनन्डिय एन्डन्ट्बडी थेरािी प्राप्त गरेको समयबाट 
90 लिन निुग्दासम्म खोि िगाउने तालिका लनर्ाुरण 
नगनुुहोस्। 

  छैर् प्रश्न #6 मा जानुहोस् 

6. र्पतईलें अघिल्लो 14 घदर्मत अको असम्बखन्धर् खोप (उदतिरण, इन्लनएन्जत) लगतउर्निएको छ? 

(र्ोट: कोघिड-19 खोप अन्य खोपिरूबतट अलग रतखेर एकै्ल र कम्तीमत 14 घदर्मत घदर्नपछव ।) 
 र्घद छ िरे्, र्पतईलें अखिम पटक अन्य खोप लगतउर्निएको घमघर् कघिले घिर्ो? (घमघर् प्रघर्ष्ट गर्नविोस्) 

  छ अन्य खोि(हरू) िगाएको समयबाट 
14 लिन निुग्दासम्म खोि िगाउने तालिका लनर्ाुरण 
नगनुुहोस्। 

 छैर् प्रश्न #7 मा जानुहोस् 

7. के र्पतई ंगम्भीर रूपमत इम्यनर्ोकम्प्रोमतइज्ड हुर्निएको छ**(के र्पतईकंो प्रघर्रक्षत प्रणतली कमजोर िएको र रतम्रोसाँग 
कतम र्गरररिेको छ)? 

  छ व्यन्डििे खोि िगाउने तालिका लनर्ाुरण गनु सकु्नहन्छ तर 

िलहिे व्यन्डििाई आफ्नो अवस्थाको रेखिेख गने 

प्रिायकसँग इमु्यनोसपे्रलसभको अवस्था र खोिका सम्भालवत 

जोन्डखम र िाभहरू बारे छिफि गनु लसफाररस गररन्छ। 

व्यन्डििाई 

“लनलित स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका व्यन्डिहरूको 

िालग कोलभड-19 खोि बारे जानकारी” उििब्ध 

गराउनुहोस्। 

 छैर् प्रश्न #8 मा जानुहोस् 

8. र्पतई ंितल गिवर्र्ी हुर्नहुन्छ? 

  छ व्यन्डििे खोि िगाउने तालिका लनर्ाुरण गनु सकु्नहन्छ तर 

िलहिे व्यन्डििाई आफ्नो प्रसूलत-लवज्ञान लिलकत्सकसँग 

आफ्नो गभाुवस्था र खोिका सम्भालवत जोन्डखम र िाभहरू 

बारे छिफि गनु लसफाररस गररन्छ। व्यन्डििाई “लनलित 

स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका व्यन्डिहरूको िालग 
कोलभड-19 खोि बारे जानकारी” उििब्ध गराउनुहोस्। 

 छैर् समाप्त 

* गम्भीर लजवनिाई खतरामा िुर् याउने एिलजुक प्रलतलक्रयाहरूमा तिाईंको अनुहार, मुख वा घाँटी सुलिने जस्ता अनाााफाइिान्डिसका 

िक्षणहरू; स्वाँस्वा हुने वा सास फेनुमा कलिनाई; अकस्मात रि िाि गुमे्न समावेश हुन्छ र सामान्यतया व्यन्डििाई इलिनेलिन लिन र 

अस्पतािमा जान आवश्यक हुन्छ। 

** गम्भीर रूिमा प्रलतरक्षा प्रणािी कमजोर अवस्थाहरूमा क्यान्सरको िालग केमोथेरािीमा रहनेर, हेमाटोिोइलटक न्डस्ट्म सेि वा िोस अङ्ग 

प्रत्यारोिण प्राप्त गनुबाट एक वरु्सम्म बालहर रहने, 200 को लगन्तीभन्दा कम CD4 लिम्फोसाइटद्वारा उििार नगररएको HIV, प्राथलमक 

इमु्यनोलडलफसेन्सी लवकार, से्ट्रोइडहरूको उच्च स्तर, इत्यालि। 


