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कोनभड-१९ खोपसम्बन्धी जािकारीमा प्राय: सोनधि ेप्रश्नहरू  

पनिल्लो पटक अद्यार्नधक गररएको: जिर्री 25, 2021 

 

यस कागजातको उद्दशे्य भिकेो सार्वजनिक स्र्ास््य र सामुदानयक साझदेारहरूलाई बारम्बार सोनधि ेप्रश्नहरू र उिीहरूको 

समदुायहरूको अिसुन्धािको प्रनतक्रक्रया जिाउिमा सहायता गिव प्रयोग गिव सक्रकि ेउत्तरहरू उपलब्ध गराउि ुहो। 

कृपया िोट गिुवहोस:्  ियााँ र्ा अपडटे भएका जािकारी सनु्तला रङको पाठमा दनेखन्ि। 

सामान्य जािकारी 
 

SARS-CoV-2 (कोनभड-१९) को लानग खाद्य र औषनध प्रशासि (FDA) द्वारा स्र्ीकृत गररएको खोप ि? 

हो, यु.एस. खाद्य तथा औषनध प्रशासि (FDA) ले उत्पादकहरूबाट प्राप्त डाटा र ठूला नललनिकल परीक्षणहरूबाट प्राप्त खोजहरूद्वारा 

निधावररत गररए अिुसार सुरनक्षत र प्रभार्कारी देनखएका दईुर्टा कोनभड-१९ को खोपको लानग आपतकालीि प्रयोगको अनधकार (EUA) 

प्रदाि गरेको ि। (फाइजर बायोन्टक र मोडेिाव) 

 

खोप कसरी क्रदइन्ि?  

दबैु खोपहरू मांसपेशीमा लगाइन्ि (“इन्रामस्कुलर”)। इन्रामस्कुलर खोपहरू प्राय: डेल्टोइड भनििे कााँधको मांसपेशीमा लगाइिेि।  

 

यसल ेनपडा क्रदन्ि?  

खोप लगाइिे स्थािमा कुिै पनि खोपल ेहुिे जस्त ैकेही असहजता हुि सलि, तर यो सामान्यतया अस्थायी हुन्ि।  

 

मलै ेकनत सईुहरू नलिपुिव?  

दबैु फाइजर कोनभड-१९ खोप र मोडेिाव कोनभड-१९ खोपको दईु मारा आर्श्यक पिव।  Pfizer खोपको 1 र 2 डोजबीच 21 क्रदिको 

अन्तराल (र्ा, अन्तर) हुन्ि। Moderna खोपको, डोज 1 र 2 बीच 28 क्रदिको अन्तराल (र्ा, अन्तर) हुन्ि।   

 

मलै ेकोनभड-१९ खोप लगाएाँ भि,े मलै ेअको ब्राण्डको दोस्रो सईु लगाउिपुिव?  

होइि। दोस्रो सुई पनहलो सुईको समाि ब्राण्डको हुिुपिव। 

 

सरुक्षा कनत समयसम्म रहन्ि?  

खोप लगाउिुभएको व्यनि कनत समयसम्म सुरनक्षत हुिुहुन्ि भन्ने कुरा अनहलेसम्म थाहा िैि: यो पोनलयो खोप जस्तै आजीर्ि हुि सलि र्ा 

फ्लुको सुई जस्त ैएक र्षवको हुि सलि।  नर्शेषज्ञहरूल ेथप कुरा जान्नका लानग यसको बारेमा अध्ययि गरररहिुभएको ि र हामीले यो 

उपलब्ध हुि ेभएकाले ियााँ प्रमाण साझा गििेौं। 

 

मलै ेकोनभड-१९ खोपको भिुािी गिुवपििे/मलाई बीमाको आर्श्यकता हुन्ि? 

तपाईंलाई खोप राज्य निनित स्थािमा प्रबन्ध गररएमा खोपको शुल्क लाग्नेिैि। तपाईंले प्रदायकमाफव त खोप लगाउिुभयो भि,े तपाईंलाई 

खोप प्रबन्ध शुल्कहरू लगाउि सक्रकन्ि।  

 

सबजैिाको लानग पयावप्त खोप हुििे? 

हुन्ि, अन्तत: प्रारनम्भक खोप आपूर्तव सीनमत हुिेि जसकारण सबैजिा अनहल ेि ैखोप लगाउि सक्षम हुिे िैिि्। कोनभड-१९ खोप पनहला 

उच्च जोनखम भएका मानिसहरूलाई क्रदइििे। कोनभड-१९ खोपको उनचत नर्नियोजिका लानग रानिय नर्ज्ञाि, इनन्जनियररङ र औषनध 

एकेडेमीहरूबाट प्राप्त नसफाररसहरूमा आधाररत रहरे, न्यू ह्याम्सायरमा चरणबद्ध र उनचत नर्तरण योजिाको नर्कास भएको ि। 

सकं्रामक रोग नियन्रण ब्यरूो 
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हामील ेखोपको लानग प्रतीक्षा गरेकोल ेम के गिव सलिु? 

हाम्रो समुदायहरूमा कोनभड-१९ को फैलार् जारी ि। तपाईंल ेअझैपनि आफ्िो घरमा िबस्न ेव्यनिहरूसाँग सामानजक रूपमा दरूी राख्नुपिव र 

कपडाको फेसमास्क प्रयोग गिुवपिव। तपाईंलाई नबरामी महसुस भइरहकेो ि भि ेतपाईं घरमा बस्नुपिव र परीक्षण गराउिपुिव। 

 

पणूव रूपमा खोप लगाएका कोही मानिसल ेअझपैनि थाहा िपाइकि अन्य मानिसहरूलाई कोनभड सािव सलिि?् 

यस बारे अझै पत्ता लागेको िैि, तर पूणव रूपमा खोप लगाएका र्ा अनघल्लो पटक संक्रनमत भएका मानिसहरूलाई अझैपनि स्पोशोन्मुख 

SARS-CoV-2 संक्रमण र्ा कमजोर हुिे (मध्यम) कोनभड-१९ लाग्ने सम्भार्िा ि। त्यसैले, पूणव रूपमा खोप लगाएका र्ा अनघल्लो पटक 

संक्रनमत भएका मानिसहरूले दरूी कायम राख्न,े सामानजक समूह र भेलाहरूमा िजािे र सार्वजनिक स्थािहरूमा हुाँदा हरेक समय फेस 

मास्कहरू लगाउि ेबािी बसाल्िुपिव। 

 

चरणहरू र योग्यता 
 

मलै ेखोप कहााँ र कनहल ेलगाउि सलिु?  

चरण 1b मा न्यू ह्याम्सायर निर्ासीहरूका लानग दताव जिर्री 22 मा नबहाि 8:00 बजे सुरु हुिेि। खोपको दताव र तानलका प्रक्रक्रया 

व्यनिको प्राथनमकताको मापदण्ड र खोप नललनिकको स्थािमा निभवर रहरे नभन्न हुििे:  

 

 65 र्षव उमेरका र सोभन्दा बढी उमेरका व्यनिहरूल ेhttps://vaccines.nh.gov मा नभनजट गरेर निनित स्थािमा खोप लगाउि 

दताव गिुवपिव। इन्टरिेट पहुाँच िभएका व्यनिहरूल ेदताव गिे बेलामा मद्दत पाउिको लानग 2-1-1 मा फोि गिव सकु्नहुन्ि।  

 

 केही स्र्ास््य अर्स्थाहरू भएका 65 भन्दा कम उमेरका व्यनिहरूल ेयोग्यता पुनि गिवका लानग आफ्िो स्र्ास््य स्याहार 

प्रदायकमाफव त दताव गिुवपिव।  

 

 चरण 1b का अन्य व्यनिहरूले पनि आफ्िो संस्थामाफव त (उदाहरण, अस्पतालको कमवचारी) र्ा क्षेरीय जिस्र्ास््य िेटर्कव  

(RPHN) द्वारा संगरठत खोप नललनिकमाफव त https://vaccines.nh.gov मा नभनजट गरेर (र्ा इन्टरिेट पहुाँच िभए 2-1-1 मा कल 

गरेर) निनित साइटमा खोप लगाउिको लानग दताव गिुवपिव।  

 

खोप लगाउिुअनघ नचक्रकत्सा अर्स्थाहरूमा प्रदायकको प्रमाणीकरण आर्श्यक पि े65 भन्दा कम उमेरका व्यनिहरूको लानग:  

 

 खोपमा पहुाँच भएका प्रदायकहरूल ेआफ्ि ैनबरामीहरूलाई खोप लगाउिुहुििे र आफ्िो स्र्ास््य सेर्ा संस्थामाफव त संगरठत 

नललनिकहरूको लानग योग्य नबरामीहरूको दताव गरेर तानलका निधावररत गिुवहुििे।  

 खोपमा पहुाँच िभएका प्रदायकहरूल ेनबरामीहरूलाई निनित साइटमा जािे नसफाररस गिुवहुििे। प्रदायकल ेयोग्यता पुनि गरेपनि, 

नबरामीले निनित साइटमा खोपको तानलका निधावरण गिेसम्बन्धी इमले आमन्रण पाउिुहुििे। इमेल िपाएका नबरामीहरूको 

लानग, DPHS ल ेउहााँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट निधावरण गिवमा मद्दत गिवको लानग सम्पकव  गिेि। 

 स्र्ास््य सेर्ा प्रदायक िभएको व्यनिहरूल ेआफ्िो क्षेरमा स्र्ास््य सेर्ा प्रदायकसाँग सम्पकवमा आउिको लानग 2-1-1 मा कल 

गिुवपिव।  

  

पनिका चरणहरू बारे थप जािकारीको लानग सम्पकवमा रहिुहोस्। (खोप जानकारी पृष्ठ) 

मसाँग इन्टरिटे पहुाँच िैि र दताव प्रक्रक्रया खलुपेनि म खोपको लानग दताव गिव चाहन्िु। मलाई दताव गिवको लानग कसलै ेमद्दत गिव सलिि?्  

1/22/21 मा 1B को लानग खोप दताव खलु्दा, न्य ूह्याम्सायर कोनभड समन्र्य कायावलय (COVID Coordinating Office, CCO) ल े

व्यनिहरूलाई दतावको क्रममा सहायता क्रदिको लानग तयारी गिेि। तपाईं 2-1-1 मा कल गिव र प्रोम्ट गररएको बेला, खोपको लानग दताव गि े

बारे नर्कल्पमा नललक गिव सकु्नहुन्ि। हामीलाई कल सेन्टरमा जोनडि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गिव सक्रकिे अपेक्षा भएको हुाँदा कृपया धैयव 

गिुवहोस्। यस कारणल,े हामील ेइन्टरिेट प्रयोग गिव सके्न जो कोहीलाई अिलाइि दताव गिव प्रोत्सानहत गिौं।  

 

मरेो PCP अको राज्यमा हुिहुुन्ि। नसफाररस प्रक्रक्रया मरेो लानग कसरी काम गििे?  

तपाईं सो व्यनिले जसरी समाि प्रक्रक्रयाको पालिा गिुवहुिेि, जसको नचक्रकत्सक न्यू ह्याम्सायरमा अर्नस्थत हुिुहुन्ि। 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/covid-mask-guidance.pdf
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/testing-guidance.htm
https://vaccines.nh.gov/
https://vaccines.nh.gov/
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm
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मरेो न्य ूह्याम्सायरमा एउटा घर ि तर मरेो प्राथनमक निर्ास अको राज्यमा ि। मलै ेतपैनि न्य ूह्याम्सायरमा खोप नलि सलिु? 

यस समयमा, न्य ूह्याम्सायरमा खोपको लानग प्राथनमकता क्रदइएको व्यर्साय र्ा संस्थाको कमवचारी (जस्तै स्र्ास््य सेर्ा कामदार, पनहलो 

उत्तरदायी व्यनि, सुधारात्मक सुनर्धा कमवचारी र्ा बौनद्धक र्ा नर्कासात्मक असक्षमता भएका व्यनिहरूको लानग निर्ासीय सुनर्धामा 

काम गरररहकेो) िभएसम्म गैर-न्यू ह्याम्सायर निर्ासीहरू न्य ूह्याम्सायर खोप नललनिकहरूमा खोप लगाउिको लानग सक्षम िैिि्। गरै-न्य ू

ह्याम्सायर निर्ासीहरूले आफ्ि ैराज्यका प्रक्रक्रयाहरू माफव त खोपको व्यर्स्था खोज्िुपिव। तपाईंले आफ्िो प्राथनमक निर्ास भएको राज्यमा 

खोप लगाउिुपिव। तपाईंसाँग सर्ारी चालकको अिुमनतपर ि भिे, तपाईंल ेआफ्िो सर्ारी चालकको अिुमनतपर जारी गररएको राज्यमा 

खोप लगाउिुपिव।  

 

तपाईंल ेदोस्रो शटको लानग कसरी दताव गिुवहुन्ि?  

तपाईंल ेआफ्िो पनहलो शट पाइसकेपनि, तपाईंले आफ्िो दोस्रो शटको तानलका निधावरण गिसेम्बन्धी इ-मेल र/र्ा टेलस्ट ररमाइन्डर (पाठ 

सम्झाउिी) पाउिुहुिेि। न्य ूह्याम्सायरले आफ्िो पनहलो शट पाएका सबैजिालाई दोस्रो शट नर्तरण गिव योजिा बिाएको ि र प्रनतबद्धता 

जिाएको ि। 

 

मलै ेखोपको लानग अिलाइि दताव गदाव के-के उपलब्ध गराउि आर्श्यक हुििे?  

खोपको लानग दताव गदाव, तपाईंलाई तपाईंको िाम, जन्मनमनत, घरको ठेगािा, इ-मेल र टेनलफोि िम्बर सोनधििे। अिलाइि दताव गरेपनि, 

तपाईंल ेएउटा इ-मले पाउिुहुििे जसले तपाईंलाई लग इि गिव र आफ्िो प्राथनमकताको स्थाि, नमनत र समय चयि गिव अिमुनत क्रदिेि। 

यस समयमा, हामीलाई दताव गिे र प्रमाणीकरण इ-मले प्राप्त गिे बीच कनत समयसम्म क्रढलाइ हुिेि भन्ने थाहा हुाँदैि। 

 

दताव प्रक्रक्रयाको अर्नधमा कुि ैपनि कुराको प्रमाण आर्श्यक पििे?  

व्यनिलाई दताव गिवको लानग तल सूचीबद्ध गररएका मध्य ेकुि ैपनि कागजपर आर्श्यक पदैि तर आफ्िो खोप नलि आइपुग्दा एक र्ा 

सोभन्दा बढी कागजातहरू नलएर आउि आर्श्यक हुिेि:  

 

 मान्य, नमनत समाप्त िभएको न्य ूह्याम्सायर सर्ारी चालक अिमुनतपर र्ा गरै-सर्ारी चालक आइडी काडव।  

 पनिल्लो 60 क्रदिनभर नमनत लनेखएको, व्यनिको कािूिी न्य ूह्याम्सायर ठेगािा देखाउिे पेरोल चेक, परेोल कागजात र्ा 

रोजगारका करार।  

 पनिल्लो 60 क्रदिनभरको नमनत लेनखएको व्यनिको कािूिी न्यू ह्याम्सायर ठेगािा देखाउिे सरकारी जारी भुिािी 

(उदाहरण सामानजक सुरक्षा) । 

 

खोप नर्तरण गररि ेस्थािहरूको सचूी ि?  

तपाईंल ेआफ्िो अपोइन्टमेन्टको तानलका निधावरण गदाव तपाईं आफ्िो खोपको लानग स्थाि चयि गिव सक्षम हुिुहुििे।  

 

बच्चाहरूल ेखोप लगाउि सलिि?्  

हाल, 16 र्षवभन्दा कम उमेरका व्यनिहरूमा प्रयोगको लानग स्र्ीकृत गररएको खोप उपलब्ध िैि। भनर्ष्यमा बच्चाहरूलाई सम्भानर्त 

रूपमा खोप लगाउिे अर्सर क्रदइिेि। नललनिकल परीक्षणहरू प्रसाररत हुिाल,े हामीलाई बच्चाहरूमा खोपको सुरक्षाको बारेमा धेरै थाहा 

हुिेि।   

म गभवर्ती िु । मलै ेखोप लगाउि सलिु?  

तपाईं हाल गभवर्ती हुिहुुन्ि भि,े हामी तपाईंलाई आफ्िो प्रदायकसाँग खोपका जोनखम र लाभहरू बारे कुरा गिव अिरुोध गिौं। ियााँ 

कोनभड-१९ खोपहरू गभवर्नत मनहलाहरूमा अध्ययि गररएको िैि, त्यसैले हामीलाई उहााँहरूको गभावर्स्थाको अर्नधमा सुरक्षा र 

प्रभार्काररता बारे धेरै जािकारी िैि। यद्यनप, यी कोनभड-१९ खोपहरूमा जीनर्त-भाइरस समारे्श िभएको हुाँदा र भाइरल mRNA 

कणहरू तपाईंको शरीरमा प्रनतरक्षा प्रणालीको प्रनतक्रक्रया नसजविा गिव प्रयोग गररसकेपनि द्रतु रूपमा टुक्रा-टुक्रामा नर्भानजत हुिे हुाँदा, हाम्रो 

नर्चारमा तपाईं र तपाईंको गभवमा रहकेो नशशलुाई खोपको जोनखम न्यूि हुन्ि। तपाईं गभवर्ती हुाँदा कोनभड-१९ को र्ास्तनर्क संक्रमणले 

अस्पताल भिाव र्ा मुत्युसम्मको अर्स्थामा पनि पुर् याउि सके्न गम्भीर नबमारीको तपाईंको जोनखम बढाउि सलि भन्ने पनि हामीलाई थाहा 

ि। र कोनभड-१९ ल ेतपाईंलाई अपररपक्व जन्म जस्ता खराब गभावर्स्था पररणामहरूको बढ्दो जोनखममा पुर् याउि सलि। त्यसकारण, हाम्रो 

नर्चारमा गभवर्ती मनहलाहरूलाई पनि खोपबाट लाभ नमल्ििे तर हामी तपाईंलाई तपाईं र तपाईंको नशशुको बारेमा अझ राम्रोसाँग थाहा 

भएको तपाईंको प्रदायकसाँग यसबारे िलफल गिव अिुरोध गिौं। तपाईं थप जािकारी यहााँ फेला पािव पनि सकु्नहुन्ि: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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सरुक्षा  
 

कोनभड-१९ खोप सरुनक्षत ि भिी हामील ेकसरी थाहा पाउििेौं? 

खोप परीक्षण प्रक्रक्रया पररर्तवि भएको िैि। अपरेसि र्ापव नस्पड ल ेसुरक्षालाई जोनखममा िपाररकि संघीय कोषको कारणल ेद्रतु रूपमा 

अगानड बढ्िका लानग परीक्षणहरू गिव अिुमनत क्रदएको ि। नर्कासको समय कम भएको ि तर ठूला नललनिकल परीक्षणहरू जस्ता सुरक्षाका 

लानग सबै सामान्य प्रक्रक्रयाहरू लाग ूभएका िि्, जसमा नभन्न-नभन्न जिसंख्या (जस्त ैरृ्द्ध र्ा अल्पसंख्यक र्यनिहरू), FDA तथा CDC को 

सुझार् समुदाय प्रनतरक्षण अभ्यासहरू (ACIP) द्वारा स्र्तन्र समीक्षा गररएका व्यनि र हाम्रो आफ्ि ैराज्यका नर्शेषज्ञहरू पदविि्। 

 

मलाई कोनभड-१९ भएको नथयो। मलै ेअझ ैपनि खोप लगाउिपुिव? 

पिव। तपाईं हाल सक्रक्रय रूपमा कोनभड-१९ बाट संक्रानमत िभएसम्म, तपाईंले खोप लगाउिुपिव। अध्ययिहरूल ेव्यनिहरूलाई एकपटक 

भन्दा बढी रोग लाग्न सलि भन्न ेकुरा देखाउाँिि्। यद्यनप, तपाईंमा मोिोललोिल एनन्टबडीहरू र्ा कन्भलेसेन्ट प्लाज्माले कोनभड-१९ का 

लक्षणहरूको उपचार गररएको नथयो भिे, तपाईंल ेकोनभड-१९ खोप नलिअुनघ 90 क्रदि प्रतीक्षा गिुवपिव। 
 

मलै ेखोप लगाएाँ भि ेम मास्क लगाउि ेर सामानजक नभडभाडबाट टाढा रहि ेकायवलाई रोक्न सक्षम हुििुे?  

हुिुहुन्न। कोनभड-१९ खोपहरूल ेर्ास्तनर्क जीर्िका अर्स्थाहरूमा उपलब्ध गराउिे सुरक्षा बारे नर्शेषज्ञहरूल ेथप कुराहरू जान्ने भएकाले, 

सबैजिाले यो महामारी रोक्न मद्दत गिवको लानग हामीसाँग उपलब्ध सबै उपकरणहरू प्रयोग गिव जारी राख्न महत्त्र्पूणव हुििे - आफ्िो मुख र 

िाकलाई मास्कले िोप्ने, पटक-पटक हातहरू धुि ेर अन्य व्यनिहरूबाट कम्तीमा 6 क्रफट टाढा रहिे। साँगसाँगै, कोनभड-१९ खोप र निम्न CDC 

का नसफाररसहरूमा कोनभड-१९ लाग्न र फैलिबाट रोक्न उत्कृि सुरक्षा क्रदइिेि। कोनभड-१९ खोपहरू हालका नसफाररसहरू पररर्तवि गि े

निणवय बिाउिअुनघ िै उपलब्ध गराइि ेभएकाल ेनर्शेषज्ञहरूले सुरक्षाको बारेमा थप बुझ्ि आर्श्यक हुन्ि। कनत जिा मानिसहरूलाई खोप 

लगाइएको ि र समुदायहरूमा कसरी भाइरस फैनलरहकेो ि भन्ने जस्ता अन्य पक्षहरूले पनि यो निणवयलाई प्रभार् पाििे। 

 

मलाई खोपबाट कोनभड-१९ लाग्न सलि?  

लाग्दैि। कोनभड-१९ खोपल ेतपाईंलाई रोग लाग्न सलदैि। थप जािकारीका लानग CDC रे्बसाइट नभनजट गिुवहोस्। 

 

मलाई जोनखम निम्त्याउि सके्न प्रनतरक्षा प्रणाली भएको ि।  मलै ेखोप लगाउाँ दा सरुनक्षत हुन्िु?  

सम्भर्त: हुिुहुन्ि तर तपाईंले आफ्िा नर्शेष सरोकारहरूको बारेमा आफ्िो स्र्ास््य स्याहार प्रदायकसाँग परामशव नलिुपिव।  

 

म राम्रोसाँग प्रनतरक्षा प्रणालील ेकाम िगि ेव्यनिसाँग बस्िु।  मलै ेखोप लगाउाँ दा सरुनक्षत हुन्िु?  

हुन्ि। खोप बिाइएको तररकाको कारण, यसबाट तपाईंलाई रोग लाग्न सलदैि र जसकारण तपाईंले खोप लगाएर अन्य व्यनिलाई सािव 

सकु्नहुन्न। 

 

म बझु्दिु क्रक खोप सरुनक्षत देनखन्ि, तर खोपल ेम नबरामी भएमा के हुन्ि?  

CDC र FDA ले जिताहरूलाई सम्भाव्य (प्रनतकूल घटिा भनििे) पार्श्व प्रभार्हरू बारे  खोपसम्बन्धी प्रनतकूल घटिा ररपोटव गि ेप्रणाली 

(VAERS)मा ररपोटव गिव प्रोत्साहि गिव। यस रानिय प्रणानलल ेअिपेनक्षत, अपेक्षा गरेको भन्दा धेरैजसो देखा पि,े र्ा असामान्य 

ढााँचाहरू भएको प्रनतकूल घटिाहरू हिेवको लानग डाटा सङ्कलि गिव। VAERS मा ररपोटवहरूले CDC लाई खोपहरूको सुरक्षा निरीक्षण 

गिव मद्दत गिव। सुरक्षा पनहलो प्राथनमकता हो।  

स्र्ास््य स्याहार प्रदायकहरूलाई VAERS मा केही प्रनतकूल घटिाहरू ररपोटव गिव आर्श्यक पिेि। CDC ल ेमानिसहरूल ेकोनभड-१९ 

खोप लगाएपनि उिीहरूको स्र्ास््य जााँच्िको लानग v-safe भनििे ियााँ स्माटवफोिमा अधाररत उपकरण पनि प्रयोग गरररहकेो ि। तपाईंल े

आफ्िो खोप लगाएपनि गरेपनि, तपाईंले v-safe मा कसरी िामांकि गि ेभन्द ैv-safe जािकारीको कागज पनि प्राप्त गिुवपिव। तपाईंल े

िामांकि गरेमा, तपाईंल ेकुि ैपनि समस्या र्ा तपाईंलाई कोनभड-१९ को खोप लगाएपनि भएको प्रनतकूल प्रनतक्रक्रयाहरू ररपोटव गिव सके्न 

सरे्क्षणबाट निरन्तर पाठ सन्दशेहरू प्राप्त गिुवहुििे। 

 

 

 

 

https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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नर्द्यालय र व्यर्सायहरू 
 

के कोनभड-१९ का खोपहरू नर्द्यालयहरूका लानग अनिर्ायव खोपहरूको सचूीमा थनपििे? 

यो समयमा, स्र्ास््य तथा मािर् सेर्ा नर्भाग (DHHS) साँग नर्द्यालयहरूका लानग अनिर्ायव खोपहरूको सूचीमा कोनभड-१९ का खोपहरू 

थप्ने कुि ैयोजिा िैि। यसका साथै, फाइजर बायोन्टक कोनभड-१९ खोप हाल 16 र्ा सोभन्दा बढी उमेरका व्यनिहरूलाई प्रयोग गिवको 

लानग मार स्र्ीकृत ि र मोडेिाव कोनभड-१९ खोप 18 र्ा सोभन्दा बढी उमेरका व्यनिहरूलाई प्रयोग गिवको लानग मार स्र्ीकृत ि। तसथव, 

यी खोपहरू धरैेजसो नर्द्याथीहरूलाई आर्श्यक िपिव सलिि्। 

 

नियम बिाउिे प्रक्रक्रयामाफव त DHHS लाई RSA 141-C:20-a, II अन्तगवत नर्द्यालयहरूका लानग अनिर्ायव खोप सूचीमा खोपहरू थप्न 

अिुमनत क्रदइएको ि। राज्य कािूिल ेनर्द्यालयहरूका लानग RSA 141-C:20-c मा फेला पािव सक्रकिे अनिर्ायव खोपमा िुटहरू उपलब्ध 

गराउाँि। 

 

नर्द्यालय नडनस्रलटल ेनर्द्याथीहरूलाई नर्द्यालयमा उपनस्थत हुिको लानग राज्यको अनिर्ायव सचूीमा िपि ेकोनभड-१९ खोप लगाउि 

आर्श्यक बिाउि सलि? 

सलदैि। राज्य कािूिल ेनर्द्याथीहरूका लानग कुि खोपहरू अनिर्ायव िि् भिी निधावरण गि ेप्रक्रक्रयाको लानग पनहले ि ैउपलब्ध गराइसलि। 

राज्य कािूिले नर्द्यालय नडनस्रलटहरूको स्थाि नलन्ि, जसको अथव नर्द्यालय नडनस्रलटले नर्द्याथीहरूलाई नर्द्यालयमा उपनस्थत हुिको 

लानग राज्यको अनिर्ायव सूचीमा िपि ेखोप लगाउि अनिर्ायव बिाउि सलदैि। 

 

राज्यल ेरोजगारदाता र व्यर्सायहरूलाई कमवचारी र्ा ग्राहकहरूका लानग कोनभड-१९ खोपहरू अनिर्ायव बिाउि नसफाररस गिव? 

गदैि। क्रकिभि ेफाइजर बायोन्टक र मोडेिाव कोनभड-१९ का खोपहरू आपतकालीि प्रयोगको प्रमाणीकरणमाफव त स्र्ीकार गररएको ि, 

राज्यले कुिै पनि तररकामा यी खोपहरू अनिर्ायव बिाउि ेअनभप्राय राख्दैि र सामान्यतया कमवचारी र्ा ग्राहकहरूका लानग यी खोपहरू (र्ा 

EUA माफव त स्र्ीकार गररएको कुिै अन्य कोनभड-१९ खोप) अनिर्ायव बिाउि नसफाररस गदैि। यस नसफाररसका कारणहरूमा निम्न 

समारे्श िि:् 

 EUA माफव त स्र्ीकार गररएका खोपहरूका लानग कािूिी मुद्दाहरूको र्ररपरर हुिे अनधदेशहरूको जरटलता; 

 खोपहरू सबैजिालाई स्र्ीकृत र्ा नसफाररस िगरराँदा EUA माफव त स्र्ीकार गररएका खोपहरूका लानग अनधदेशहरू कसरी 

कायावन्र्यि गि ेभन्ने कुरा निधावरण गिव हुि ेकरठिाइ; 

 अनधदेशले एकै समयमा समग्र जिसङ्ख्यालाई ि त फाइजर बायोन्टक र मोडेिाव कोनभड-१९ का खोपहरू ि अन्य कोनभड-१९ का 

खोपहरू उपलब्ध हुिे कुरा निम्त्याउिे समािता र निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्नहरू; र 

 न्यू ह्याम्सायर राज्यले यस्तो प्रकारको अनधदेश कायावन्र्यि गिे उदे्दश्यको लानग कुि ैपनि प्रकारको समाि खोपको प्रमाणपर 

कायावन्र्यि गरेको िैि र गििैेि भन्न ेत्य। 

 

कोनभड-१९ खोपको अनधदेश लाग ूगिुव अनघ व्यर्सायल ेके कुराको नर्चार गिुवपिव? 

रोजगारदाता र्ा व्यर्सायले ग्राहक र्ा कमवचारीहरूका लानग फाइजर बायोन्टक र्ा मोडेिाव खोपहरू (र्ा अन्य स्र्ीकृत कोनभड-१९ का 

खोपहरू) अनधदेश गिव िचाहमेा, उि रोजगारदाता र्ा व्यर्सायले तल क्रदइएका प्रश्नहरूको जर्ाफ समीक्षा गिुवपिव। यसका साथै, केही 

संगठिहरूल ेयहााँ नर्चार िगररएका नर्शेष पररनस्थनतहरूको सामिा गिव सलिि्। रोजगारदाता र अन्य संगठिहरूले नतिीहरूको कािूिी 

परामशवसाँग खोप अनधदेशका सबै तात्पयवहरू ध्यािपूर्वक नर्चार गिव चाहिेिि्। तलका जर्ाफहरूल ेखोप दरैु् स्र्ीकृत र नसफाररस गररएको 

र EUA स्र्ीकृनत प्रक्रक्रयाको भागको रूपमा लागू गररएका लागयूोग्य प्रनतबन्धहरू िभएका व्यनिका र्गवहरूमा पि ेकमवचारी र्ा 

ग्राहकहरूका लानग मार नर्चार गररएको ि भिी मानिन्ि। 

 

के रोजगारदाताल ेकाममा आउिको लानग आफ्िा कमवचारीहरूलाई कोनभड-१९ खोप लगाउि आर्श्यक बिाउि सकु्नहुन्ि? 

सकु्नहुन्ि। सामान्यतया, रोजगारदाताहरूसाँग अनिर्ायव खोप कायवक्रम कायावन्र्यि गि ेअनधकार ि। र्ास्तर्मा, स्र्ास््य स्याहार र बाल 

स्याहार प्रदायकहरू जस्ता रोजगारदाताहरूलाई प्रत्येक र्षव फ्लूका खोपहरू लगाउि आर्श्यक हुन्ि। यद्यनप, रोजगारदाताद्वारा प्रबन्ध 

गररएका अनिर्ायव खोप कायवक्रमहरूमा जानगर-सम्बन्धी र व्यार्सानयक आर्श्यकतासाँग समाि हुिुपिे नप्र-नस्क्रनिङसम्बन्धी प्रस्नहरू 

आर्श्यक हुि सलिि्। रोजगारदाताहरूल ेखोप अनधदेशका सबै तात्पयवहरूलाई ध्यािपूर्वक नर्चार गिुवपिव र आफ्िो कािूिी 

परामशवदातासाँग परामशव नलिपुिव। अनिर्ायव खोप कायवक्रमहरू प्रकृनतमा भेदभार् नर्रोधी हुिुपिव र रोजगारदाताहरूल ेअसक्षमता भएका 

अमेररकी ऐि (ADA), िागररक अनधकार ऐि र अन्य राज्य तथा संघीय भेदभार् नर्रोधी कािूिहरू जस्ता संघीय कािूिहरू अन्तगवतका 



न्य ूह्याम्सायर सार्वजनिक स्र्ास््य सरे्ा नर्भाग  
स्र्ास््य तथा मािर् सरे्ा नर्भाग 
संक्रामक रोग नियन्रण ब्यूरो 
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कमवचारीहरूका लानग आर्ासहरू बिाउि आर्श्यक पिव सलि। भेदभार्साँग सम्बनन्धत संघीय कािूिहरू लाग ूगिे समाि रोजगार अर्सर 

आयोग (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) ले कोनभड-१९ खोपहरू बारे सनहत कायवस्थल खोप कायवक्रमहरू 

बारे मागवदशवि उपलब्ध गराएको ि। तपाईंल ेकोनभड-१९ र ADA, पुिर्ावस ऐि र अन्य EEO कािूिहरू बारे जान्नुपि ेकुराहरू हिेुवहोस्। 

केही रोजगारदाताहरूल ेपनि सामूनहक सम्झौताका आर्श्यकताहरूलाई ध्यािमा राख्नुपि ेहुि सलि। 

 

स्कूल नडनस्रलटल ेनशक्षकहरूलाई काममा आउिको लानग खोप नलि आर्श्यकता जिाउि सलि? 

स्कूल नडनस्रलटलाई अन्य रोजगारदाताहरूलाई जस्त ैव्यर्हार गररििे। यसका साथै, स्कूल नडनस्रलटहरूल ेसामूनहक सम्झौताका 

आर्श्यकताहरू बारे नर्चार गिुवपिे हुि सलि। 

 

व्यर्सायल ेग्राहकहरूलाई सो व्यर्सायको नियनमत ग्राहक बिाउि ेउदे्दश्यल ेकोनभड-१९ खोपको प्रमाण देखाउि आर्श्यक ि? 

सामान्यतया भन्नुपदाव आर्श्यक ि, कुि ैपनि आर्श्यक सुनर्धा ADA अन्तगवत बिाउाँ दासम्म र व्यर्सायले िागररक अनधकार ऐिको कुिै 

पनि प्रचनलत प्रार्धाि र अन्य कुिै पनि राज्य तथा संघीय भेदभार्-नर्रोधी कािूिहरूको अिपुालिा गरेसम्म। व्यर्सायहरूल ेखोप 

अनधदेशका सबै तात्पयवहरूलाई ध्यािपूर्वक नर्चार गिुवपिव र आफ्िो कािूिी परामशवदातासाँग परामशव नलिुपिव। न्य ूह्याम्सायर राज्यले यस्तो 

प्रकारको अनधदेश नसफाररस गदैि र यसलाई कायावनन्र्त गिे उदे्दश्यल ेकुि ैपनि प्रकारको समरूपी खोप प्रमाणीकरण कायावनन्र्त गिेिैि। 

 

मखु्य सम्पकव हरू र जािकारी 

शीषवक/सोधपूि सम्पकव  फोि/इमले 

 कोनभडसम्बन्धी सामान्य जािकारी 

www.nh.gov/covid19 

 

2-1-1 न्यू ह्याम्सायर 1-866-444-4211 

TTY:  603-634-3388 

 खोप दताव vaccines.nh.gov  

 

र्ा इन्टरिेट पहुाँच िैि भि:े  

 

2-1-1 न्यू ह्याम्सायर 

 1-866-444-4211 

TTY:  603-634-3388 

 खोपसम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरू 2-1-1 न्यू ह्याम्सायर covidvaccine@dhhs.nh.gov  

 

अन्य स्रोतहरू 

 रोग नियन्रण केन्द्र (CDC),  

 अमेररकन चिचकत्सा एसोचसएसनको जननल (JAMA)  

 सार्वजनिक स्र्ास््य सञ्चारहरूको सहयोग 

 न्यू ह्याम्सायर DHHS खोप जािकारी पृष्ठ 

 न्यू ह्याम्सायर कोनभड १९ खोपका चरणहरू 

 न्यू ह्याम्सायर DHHS स्र्ास््य स्याहार प्रदायक र जिस्र्ास््य साझेदारहरूका लानग न्य ूह्याम्सायर DHHS कोनभड-१९ खोप 

बारे प्राय: सोनधि ेप्रश्न 
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https://www.vaccines.nh.gov/
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https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm
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https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/covid-19-hcp-vaccine-faq.pdf
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