
यस पर च्ाले कोभीड-१९ खोपको ब्रेम् वरचान गरचाछ, 
जो कोरोन्भ्इरसब्ट सुरक्षित रहनको ल्गग योग्य छ 
र जसल्ई खोप आवश्यक छ ।

 वृद्ध वयस्कहरूको ल्गग  
 म्गचाननरदेशन

 कोभीड-१९ खोप 

कोभीड-१९ खोप
आफैलाई बचाउनुहोस्।
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 विषय-सूचचहरू
कोभीड-१९ िा कोरोनाभाइरस के हो?

खोपका प्रकारहरूका बारे

कोभीड-१९ खोपहरू कसले लगाउनु पर्छ?

के म कोभीड-१९ को संक्रमणबाट उच्च जोखखममा रु?

खोप कसले ललन सकै्न? 

खोपले मलाई रक्ा गननेर? 

के खोपका नकारात्मक असरहरू हुनरेन?्

मलाई मेरो फ् ूखोप लगाइएको र, के मलाई कोभीड-
१९ खोपको पवन लगाउन खाचँो र?

के मलाई खोपबाट कोभीड-१९ लाग्न सकर? 

अब म के गनने?

यदि मेरो अकको भेटमा म ठीकै रैन भने मैले 
के गनु्छपर्छ?

के म मेरो खोप लगाए पलर पवन 
कसैलाई कोभीड-१९ सान्छ 
सकरु?
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कोभीड-१९ व् कोरोन्भ्इरस के हो?
कोभीड-१९ नया ँकोरोनाभाइरसको कारणले हुनर, जसलाई SARS-
CoV-2 भनेर चचवननर। यो पदहला सन ्२०१९ पलरको अन्त्यमा 
पदहचान भयो। यो धरैे संक्रामककारी हो र गम्ीर श्ास प्रश्ासको रोग 
लाग्न सकर। 

सङ्क्रमण भएका धरैे व्यक्तिहरू सँग कुनै लक्णहरू हँुिैन िा केिल हल्ा 
लक्णहरू पवन हुन सक्र। यी सामान्य रूपमा खोकी, ज्वरो, टाउको 
िखु्े र स्ाि िा गन्ध गुमाउनेबाट सुरु हुनर। 

केदह व्यक्तिहरु धरैे थदकत, मासंपेशीहरु िखेु्, पखाला र बान्ा, ज्वरो 
र अन्योलता महसुस गर्छन।् थोरै संख्ामा व्यक्तिहरू गम्ीर रोगग हुन 
जानरन ्जसको लागग अस्पतालमा भतती हुन िा गहन सेिामा भना्छ हुन 
आिश्यक पि्छर। 

जम्ा १०० मध् े१ भन्ा कम मावनस कोभीड-१९ को संक्रमणबाट 
मि्छरन,् तर ७५ बष्छ भन्ा माथथका उमेरमा यो १० मा १ बढ्र। 

कोभीड-१९ को लागग कुनै उपचार रैन यद्यवप केही नया ँपरीक्ण 
गररएका उपचारहरूले जदटलताको जोखखम कम गन्छ मद्दत गि्छर। 

खोपक् प्रक्रहरूक् ब्रे
बेलायतमा, त्यहा ँिईु प्रकारका कोभीड-१९ खोपहरू जुन 
अनुमोदित भए पलर प्रयोग गन्छ सदकनर। उत्तम सुरक्ा प्रिान 
गन्छ वतनीहरू िबुैलाई िईु खुराकको आिश्यक पि्छर।
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कोभीड-१९ खोपहरू कसले ललन ुपरचाछ?
खोप र खोप सम्बन्धी संयतुि सगमवत (JCVI), एक स्तन्त्र विज्ञ समूहले, 
थसफाररस गरेको र दक एनएसएच ले संक्रमण हुन उच्च जोखखम हुनेहरु 
र सङ्क्रगमत भएमा गम्ीर जदटलताहरु हुनेहरूको लागी यी खोपहरु पदहले 
प्रिान गि्छर ।

यसमा िदृ्ध ियस्कहरू, स्ास्थ्य र सामाजजक अग्रणी हरेचाहकमतीहरू, 
केयर होमका वनिासीहरू र स्ाफहरू, र केही क्लिवनकल सत्छहरूको 
साथ समािेश गि्छर। जब अथधक खोप उपलब्ध हुनर, खोपहरू अन्य 
जोखखमका मावनसहरूलाई लरटो भन्ा लरटो प्रस्ाि गररनेर।

के म कोभीड-१९ संक्रमरको उच्च जोखखमम् रहेको छु?
कोरोनाभाइरसले जो कोहीलाई असर गन्छ सकर। यदि तपाईं िदृ्ध 
ियस्क हुनुहुनर र िीर्छकालीन स्ास्थ्य समस्ा र भने, कोभीड-१९ धरैे 
गम्ीर र केदह मामलाहरूमा रातक हुन सकर। 

तप्ईंले कोभीड-१९ खोप ललन ुपरचाछ यदर तप्ईं हुनहुुनछ भनेः

• एक ियस्क बस् ेिा िदृ्ध बस् ेकेयर होममा काम गिदै 
• एक अग्रणी हले्थकेयर काय्छकता्छ
• एक अग्रणी सामाजजक सेिा काय्छकता्छ 
• िदृ्ध ियस्कहरूको हरेचाहको लागग डोगमथसलरी केयरमा काम 

गरररहकेा केयरर
• ६५ बष्छहरू र माथथको
• लामो क्लिवनकल अिस्ाहरू भएको ियस्क यिुा ियस्कहरू (अकको 

पृष्ठ हनेु्छहोस)् 
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यो खोप पनन ननम्न ललखखत लग्यतक् अवस््हरू भएक् वयस्कहरूल्ई 
प्रर्न गररनेछ:

• रगत क्ान्सर (जस् ैल्ुकेगमया, ललमफोमा िा माईलोमा)
• मधमुेह
• दडमेंशशया
• मुटुको समस्ा
• रातीको गुनासो िा सास फेन्छ कदठनाइ, ब्ोन्ाइदटस, एमफाइसेमा िा 

गम्ीर िम सदहत
• गमगगौला रोग
• कलेजो रोग
• रोग िा उपचारको कारण रोग प्रवतरोध क्मता कम भएको (जस् ै

एचआईभी संक्रमण, से्रोइड औषथध, दकमोथरेापी िा रेदडयोथरेापी)
• संथधशोथ, लुपस िा सोरायथसस
• एक अगं प्रत्यारोपण गरेका
• स्ट्ोक िा टट्ादनजयन्ट इसे्कगमक अट्ाक (टीआईए) भएको
• एक न्यूरोलोजजकल िा मासंपेशशको िेसदटंग अिस्ा
• एक गम्ीर िा गहन अध्यन अक्मता
• तपाईंको दप्लिन समस्ा, जस् ैथसकल सेल रोग, िा तपाईंले आफनो 

दप्लिन हटाउनुभएको र
• गम्ीर रूपमा अथधक िजन (४० वबएमआई र सो भन्ा माथथ)
• गम्म्र मानथसक वबरामी भएका

सब ैव्यक्तिहरू जो क्लिवनक रूपमा अत्यन् कमजोर समूहमा रन ्
एक कोभीड-१९ खोपको लागग योग्य हुनरेन।् तपाईंलाई खोप प्रस्ाि 
गररएको र िा रैन तपाईंको म्स्वतको गम्ीरतामा वनभ्छर गि्छर। 
तपाईको जीपी तपाईलाई योग्य र दक रैन भनेर सल्ाह दिन सकरन।्
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खोप कसले ललन सक्दैन? 
खोपहरूले जीवित जीिहरू समािेश गिदैन र त्यसैले प्रवतरक्ा प्रणालीको 
विकारहरू भएका व्यक्तिहरूको लागग सुरशक्त हुनर। यी व्यक्ति 
खोपप्रवत यवत राम्ो प्रवतदक्रया दिन सकै्नन।् कोभीड-१९ को जोखखममा 
रहकेा वनकै थोरै व्यक्तिहरू खोप ललन सकै्नन ्- यसमा गम्ीर एलजती 
भएका व्यक्तिहरू पवन पि्छरन।् 

बच्चा जन्ाउन ेउमेरका मदहलाहरू, जो गभ्छिती रन ्िा 
स्नपान गराइरहकेा रन ्कृपया विस्तृ जानकारीको लागी 
www.nhs.uk/covidvaccination मा पढ्नुहोस।् 

मल्ई खोपले के रषि् गनदेछ? 
कोभीड-१९ खोपले तपाईं कोभीड-१९ रोगबाट पीदडत हुने 
सम्ािनालाई कम गि्छर। यसले तपाईंको शरीरलाई खोपको पदहलो 
खुराकबाट केही सुरक्ा ललनको लागग एक िा िईु हप्ा लाग्न सकर।

यो खोप प्रभािकारी िेखाइएको र र २०,००० भन्ा बढी व्यक्तिको 
अध्यनमा कुनै सुरक्ा चचन्ा िेखखएन। 

सब ैऔषथधहरू जस् ैकुनै पवन खोप पूण्छ रूपमा प्रभािकारी हँुिैन - केही 
व्यक्ति अझ ैपवन खोप लगाए पवन कोभीड-१९ हुन सकरन,् तर 
यसले कुनै पवन संक्रमणको गम्ीरतालाई कम गनु्छपि्छर।
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के खोपक् नक्र्त्मक असरहरू हुनेछन?्
सब ैऔषथधहरू जस् ैखोपले नकारात्मक असरहरु वनमत्याउन सकर। धरैे 
जसो यी हल्ा र रोटो अिथधका हुन,् र सबजैनाले वतनीहरूलाई पाउँिैनन।् 
यदि तपाईसँग पदहलो खुराक पलर लक्णहरू रन ्भने तपाईलाई अझ ै
िोस्ो खुराक आिस्क पर्छ। हुनत तपाईले पदहलो खुराकबाट केही सुरक्ा 
पाउन सकु्हुनर, िोस्ो खुराकले तपाईलाई भाइरस वबरूद्ध दिर्छकाललन 
सुरक्ा दिनर।

धेरदै स्म्न्य नक्र्त्मक असरहरू सम्वेश छन:्

• तपाईलाई खोप दिइएको ठाउँ पाखुरामा पीडािायी, भारी अनुभब 
र कोमलता हुनु । यो खोपको लगभग १-२ दिनहरू पलर सबभैन्ा 
खराब हुन जानर

• थदकत महसुस हुने
• टाउको िखुने
• सामान्य पीडा, िा हल्ा फ् ूजस्ो लक्णहरू

यद्यवप िईु िेखख तीन दिन को लागी ज्वरो आएको महसुस हुन ु
असामान्य रैन, उच्च तापमान असामान्य र र तपाईलाई कोभीड-१९ 
िा अकको संक्रमण भएको संकेत दिन सकर। तपाईं आराम गन्छ सकु्हुनर 
र तपाईं राम्ो महसुस गन्छको लागी मद्दत गन्छ प्ाराथसटामोलको सामान्य 
खुराक ललन सकु्हुनर (प्ाकेजजगंको सल्ाह अनुसरण गनु्छहोस)् । 

सामान्यतया एक हप्ा भन्ा कम खोपका वनम्न लक्णहरू 
रहनरन्। यदि तपाइँका लक्णहरू खराब हँुिै 

गएको िेखखनर िा यदि तपाइँ चचन्न्त हुनुहुनर 
भने, एनहचेयस लाई १११ मा कल गनु्छहोस।्
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यदि तपाइँ डाक्टर िा नस्छको सल्ाह ललनुहुनर भने, वनजचित गनु्छहोस ्
दक तपाइँ उनीहरूलाई तपाइँको खोपको बारेमा बताउनुहुनर (सम्ि 
भए वतनीहरूलाई खोप काड्छ िेखाउनुहोस्) तादक वतनीहरूले तपाइँलाई 
राम्री जाचँ्न सकरन्। 

तपाईंले पहेलो काड्छ योजनाको माध्मबाट खोपहरू र औषथधहरूमा 
पवन शंकास्पि नकारात्मक असरहरू ररपोट्छ गन्छ सकु्हुनर। पृष्ठ ११ 
हेनु्छहोस्।

यदि तपाईं हाल क्लिवनक रूपमा अत्यन् कमजोर समूहमा हुनुहुनर भने, 
कृपया सरकारको माग्छवनिनेशन अनुसरण गनु्छहोस।्
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तपाइँलाई खोपबाट कोभीड-१९ लागै्न तर कोभीड-१९ लाग्न 
सम्ि र र तपाइँ खोप लगाईएको अपोइन्टमेन्ट पलर तपाईले 
यसका लक्णहरू महसुस गनु्छहुन्न। 

कोभीड-१९ को सब भन्ा महत्वपूण्छ लक्णहरू वनम्नमध् े
कुनैको भख्छरको शुरुआत हो:

• नया ँवनरन्र खोकी
• एक उच्च तापमान
• स्ाि िा गन्ध हराउने िा पररित्छन आउने
यदि तपाईं माथथका लक्णहरू रन् भने, ररमा बस्ुहोस् र 
परीक्णको लागग प्रबन्ध गनु्छहोस्।

यदि तपाईँलाई लक्णहरूको बारेमा थप जानकारी चादहएमा 
यो िेभसाइट हेनु्छहोस www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms

के मल्ई खोपब्ट कोभीड-१९ ल्ग्न सकछ? 

मल्ई मेरो फ्लू खोप लग्इएको छ, के मल्ई कोभीड-
१९ खोपको पनन लग्उन ख्ँरो छ? 
फ्ू खोपले तपाइँलाई कोभीड-१९ बाट बचाउँिैन। तपाईं िबु ै
खोपका लागग योग्य भएको हुनाले तपाईं यी ििैु लगाउनु पर्छ , तर 
सामान्यतया कम्तिमा एक हप्ाद्ारा अलग गनु्छहोस्।

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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अब म के गनदे?
तपाईसँग पदहलो खुराक भएपलर तपाईको िोस्ो भेटमा उपम्स्त हुन 
योजना बनाउनु पर्छ। ३ िेखख १२ हप्ाहरूको बीचमा भेटको लागग 
तपाईंसँग तपाईंको अकको भेट लेखखएको रेकड्छ काड्छ हुनुपि्छर। 

तपाईलाई उत्तम सुरक्ा दिन खोपको िबु ैखुराकहरू हुनु महत्वपूण्छ र।

यदर मेरो अकको भेटम् म ठिक छदैन भने मदैले के गनुचापछचा?
यदि तपाई अस्स् हुनुहुनर भने तपाईले खोप नललएसम् प्रवतक्ा 
गनु्छ राम्ो हुनर, तर तपाईले यथासक्ो चाडँो गनु्छ पि्छर। यदि तपाई 
आत्म-आइशोलेशनमा हुनुहुनर भने कोभीड-१९ परीक्णको प्रवतक्ा गिदै 
हुनुहुनर िा यदि तपाईं दफट र स्स् हुनुहुनर भने अवनिाय्छ र। 

तपाइँको काड्छ सुरशक्त राख्ुहोस ्र वनजचित गनु्छहोस ्दक तपाइँ आफनो 
अकको खुराक प्राप् गन्छ अकको भेट हुनर। 

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.
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वयस्कहरूको लागि माि्गनिर्देशि

खोप लग्एपलछ के म कसदैल्ई कोभीड-१९ स्नचा सकछु?
खोपले तपाईंलाई कोभीड-१९ संक्रमण दिन सकै्न, र िईु खुराकले 
तपाईंको गम्ीर वबरामी हुन ेसम्ािना कम गि्छर। हामीलाई अदहले 
सम् थाहा रैन दक यसले तपाईंलाई भाइरसलाई लाग्न र सान्छ गन्छबाट 
रोकर दक सकै्न। त्यसो भए तपाईको िरपरको सुरक्ाको लागग 
तपाईको स्ानीय क्ते्रमा वनिनेशनहरू पालना गनु्छ महत्त्वपूण्छ र। 

आफैं लाई र तपाईंको पररिारलाई बचाउन, साथीहरू र साथीहरूले 
तपाईंलाई अझ ैआिश्यक पि्छर:

• सामाजजक िूरीको अभ्ास गनु्छहोस्
• अनुहारको मास्क लगाउनुहोस्
• ध्ानपिू्छक र बारम्बार आफनो हात धनुुहोस ्
• हालको माग्छिश्छन अनुसरण गनु्छहोस ् 

www.gov.uk/coronavirus

कृपय् कोरोन्भ्इरस पहेंलो क्डचाम् खोजी गरेर, सम््नवत 
नक्र्त्मक असरहरू सठहत, तप्ईंको खोपको ब्रेम् थप 
नववररहरूको ल्गग पर च्ा पढन्हुोस।्

तप्ईं उही वेबस्इटम् शंक्स्पर नक्र्त्मक असरहरू व् पहेलो 
क्डचा अनपु्रयोग ड्उनलोड गरेर पनन ररपोटचा गनचा सकु्हुनेछ।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

http://www.gov.uk/coronavirus
http://www.gov.uk/coronavirus
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/


कोभीड-१९ विशेष गरी बोल्ा िा खोक्ा नाक िा मुखबाट 
बादहर वनकाललएको थोपाहरू माफ्छ त फैललएको र। िूवषत 
िस्ुहरू र सतहहरूको सम्पक्छ  पलर तपाईंको आखँा, नाक र 
मुख रोएर पवन आउन सकर।

सम्झनहुोस्

© Crown copyright 2020 
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तपाईं www.healthpublications.gov.uk मा अझ बढी वन: शुल् पचा्छहरू मगाउन  सकु् 
हुनेर 

खोप, जोखखममा पनने ती सबैलाई मद्दत गनने सुरक्ा गन्छ। 

यदि तपाईंलाई कोभीड-१९ खोपका बारे थप जानकारी आिश्यक र 
भने कृपया www.nhs.uk/covidvaccination मा जानुहोस्

http://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
www.nhs.uk/covidvaccination

