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कोविड-१९ का जोक्सिमहरु
कोतिड-१९ एउटा भाइरल संक्रिण हो जस्ले िुख्य रूपिा फोक्सोलाई असर गिद छ। कोतिड-१९ संक्रिणका कारण
ियस्कहरू र तिर्दरोग भएका ब्यक्तीहरु गम्भिर तबरािी पर्द सक्ने सिाबर्ा हुन्छ । यसले फोक्सो, िुटु र तििागलाई
क्षति पु र्याउर् सक्छ । तिर्दकालीर् लक्षणहरुिा शाररररक थकार् , स्ां - स्ां हुर्े, ध्यार् केम्भिि र्हुर्े र तजउिु ख्ने।
कोतिड-१९ तर्रन्तर पररििदर् भैरहे को छ र र्यााँ भेरीयन्टको रुपिा िे म्भिएकोछ । केतह भेरीयन्टहरु सतजलै फैलर्े
िालका हुन्छर् र िातर्सहरु लाई गम्भिर िालको तबरािी बर्ाउर् सक्छर् ।
भ्याक्सिनहरू ले कसरी काम गर्द छन
कोतिड् - १९ को िोपहरुले हाम्रो शरीरिा एन्टीबडीहरू तबकासगर्दका लागी तर्िे शर् तिन्छ जस्ले हािीलाई कोतिड१९ को सन्क्रिण हुर्बाट शुरतक्षि राख्छ । क्यार्ाडािा प्रयोगकालागी म्भस्कृि गरे का िध्य ३ ओटा िोपहरु २
डोजिा तिर्ुपर्े हुन्छ । Janssen (Johnson & Johnson) को िोप चां ही १ डोज िात्र तिर्ु पिद छ । यो िोपहरुिा कुर्ै पतर्
तकतसिको भाइरस सिाबेश गररएको छै र्, िेसैले यसबाट कोतिड -१९ को सन्क्रिण सर्े डर हुाँ िैर् ।

यो भ्याक्सिनका फाइर्ाहरु
क्यार्ाडािा म्भस्कृि भएका कोतिड् - १९ को िोपहरु जे ष्ठ र्ागररकहरु, पूिदबि स्ास्थ्य अिस्था किजोर भएका, गभदबिी या
स्तर्पार् गराइरहे का ितहला लगायि , १२ िे िी १८ बर्द उिे र पुगेका िा त्यो भन्दा िाथीको उिे र सिु हका ब्यक्तीहरु का
लागी हो । तय िोपहरुले िातर्सलाई कोतिड-१९ संक्रिण हुर् या अरुलाई सर्द बाट जोगाउं छ । एस्ले कोतिड् - १९ का कारण
गम्भिर तबरािीपर्द बाट पतर् जोगाउं िछ । यसबाट सुरतक्षि हुर् कोतिड् -१९ को िोप लगाइ सकेपछी २ हप्ता लाग्दछ । ति
भ्याम्भक्सर्हरू जो िु इ डोजिा तिइन्छ, यसबाट पुणद रुपिा सुरतक्षि हुर् िोश्रो डोज लगाइ सके पछी १-२ हप्ता लाग्दछ ।
सबै भ्याम्भक्सर्हरु पूिदबि स्ास्थ्य अिस्था जस्तै िु टुको सिस्या, फोक्सो, िधुिेह िा उच्च रक्तचाप भएका ब्यक्तीहरु लाई
तिर् सुरतक्षि छर् । म्भस्थर रोग प्रतिरोधात्मक क्षििा या कुर्ै तबिारी या उपचारका कारण किजोर शाररररक अिस्था भएका
ब्यक्तीहरुलाई पतर् यो िोप तिर् सुरतक्षि छ, िर किजोर शाररररक अिस्था भएका ब्यक्तीहरुलाई िोपको प्रभाब त्यति राम्रो
र्हुर् सक्छ ।

कोतिड् -१९ को िोप लगाइसके पछी पतर् यस बाट सन्क्रतिि हुर्े केतह तिर्ो सिबर्ा रहर् सक्द् छ । सबै ब्यक्तीहरुले
िोप र्लगाउं िा सम्म पम्भिक हे ल्थ द्वारा जारीगररएका उपायहरुलाई तर्रन्तर पालर्ा गर्ुद होस । हालसम्म, यो िोपले
किी लािो सिय सम्म शुरक्षा तिन्छ भन्ने बारे िा केतह जार्कारी छै र् । भतबष्यिा एउटा बुस्टर डोज को आबश्यकिा पर्द
सक्छ ।

भ्याक्सिनका अियिहरू र एलजीहरू
यो भ्याम्भक्सर्हरुिा तलतपड् (तचल्लो), र्ुर््, तचतर्, र बफरहरू तर्तहि छर् । यो िोपिा अण्डा, तजलेतटर् (सुङ्गुर को िासु )
, ले टेक्स, सं रक्षक (पृजिेतटब्), एम्भन्टबायोतटकहरु िा आलुतिर्ि सिािेश गरीएको छै र् । कोतिड् - १९ िोपका कारण
हुर्े एलजीहरू अत्यन्तै तबरलै हुन्छर् । यति िपाईंलाई कुर्ै तकतसिको िार्ा, और्धी , या िािाबरण को असर बाट हुर्े
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एलजी छ भर्ेपतर् यो भ्याम्भक्सर्हरु सुरतक्षि छर् । यति िपाईं लाई, पॉलीथइतलर् ग्लाइकोल, टर ोिेथातिर् अथिा
पोलीसोबेि को गम्भिर एलजीछ भर्े तचतकत्सकको सल्लाह तलर्ु होला ।
एकििै कि िात्रािा गिीर एलजी प्रतितक्रयाहरू जस्तै एर्ातफलेम्भक्सस (anaphylaxis) हुर् सक्छ । एलजी एकिि
क्षतणक र उपचार गिाद सन्चो हुर्े हुन्छ । यति िपाईंलाई सास फेर्द सिस्या भएको छ , अर्ुहार र र्ााँ टीको सूजर् छ भर्े
िुरुन्तै तचतकत्सक को सल्लाह तलर्ुहोस या उपचार गराउर्ुहोस ।

असर र जोक्सिमहरु
िोप लगायका िध्य करीब २० प्रतिशि व्यम्भक्तलाई साइड इफेक्ट िे म्भिर् सक्छ । साइड इफेक्टहरु केतह सिान्य
िे िी िध्यि िालको हुर् सक्दछ र १ िे िी ३ तिर् तभत्र हारएर जान्छ । उक्त साइडइफेक्टहरु िे म्भिर्ु भर्ेको
िपाईंको शरररले रोग प्रिीरोधात्मक शक्तीको तबकास गरीरहे को छ भन्ने बुझ्र्ु पिद छ ।
सिान्य साइडइफेक्टहरु यस प्रकार छर्;









िोप लगाएको ठाउ रािो हुर्े, ििद हुर्ु, तचलाउर्े , सुतन्नर्े,
ज्वरो
टाउको िु ख्ने
थकार् िहशुस हुर्े
तजउ िु ख्ने
जोर्ीहरु िु ख्ने
जाडो लाग्ने
ररङ्गटा लाग्ने र / अथिा िाकिाकी लाग्ने

मायोकावडद विस र पेररकावडद विस:






िायोकातडद तटस र पेररकातडद तटस िुटुको तबतभन्न भागहरूिा हुर् सक्ने एक प्रकारको सूजर् हो।
यस सम्बन्धी तकशोर र युिा ियस्कहरू िा िोप लगाए पश्चािहुर्े असरहरुको प्रतिबेिर्हरु लाई पम्भिक हे ल्थ
एजे न्सी अफ क्यार्डाले तर्याली रहे को छ । धेरैजसो र्टर्ाहरू हल्का सिान्य र िालका तथए र और्धी
उपचार र आराि गिाद गिाद सन्चो भएको छ ।
यति िोप लगाइसके पछी छािी िा ििद भयो, स्ााँ स्ााँ भएिा र ढु क ढु की बढे िा तचतकत्सक को सल्लाह
तलर्ुहोस ।
जोम्भिि भन्दा यसका फाइिाहरु बढी भएकाले िोप लगाउर् सल्लाह तिइन्छ ।

भाइरल भे क्टर भ्याक्सिन पवछ र्ु लदभ साइड इफेक्ट (AstraZeneca, COVISHIELD, Janssen):


तिरलै िात्रािा भाइरल भेक्टर भ्याम्भक्सर्साँग रगि जम्ने सिश्या जोतडएको हुन्छ ।



िोप लगाए को ४ िे िी २८ तिर् तभत्र यति िपाइाँ िा सास फेर्द सिस्या, छािी िु ख्ने, िा िुट्टाको सुजर्; र्यााँ िा
र्राम्रो साँ ग पेट िु िेिा; र्राम्रो साँग टाउको िु ख्ने िा धतिलो दृति भएिा; छालािा चोटपटक िा िागहरू (िोप
लगाएको ठाउ बाहे क ) भएिा तचतकत्सक को सल्लाह तलर्ुहोस या उपचार गराउर्ुहोस ।

यति िपाइाँ िा िोपको केतह गिीर प्रतितक्रया छ अथिा ३ तिर् सम्मपतर् यो प्रतितक्रया हराएर् भर्े स्ास्थ्य सेिा
प्रिायकसाँग कुरागर्ुद होस । िोपलाई सुरतक्षि बर्ाउर्का लागी पम्भिक हे ल्थले ररपोटद गररएका साइड इफेक्टहरूको
अतभले ि ियार पार्े छ ।

िोप लगाउन विलागनुद होस



यति िपाईंलाई ज्वरो आएको छ या कोतिड् -१९ का लक्षणहरु िे म्भिएका छर् भर्े, राम्रोसाँग सन्चो र्हुं िा सम्म
िोप लगाउर् को लागी पिदर्ुहोस ।
यति िपाईं कोतिड् -१९ भएको ब्यक्तीको सम्पकदिा आएकोले र्रिा छु ट्टै बस्न भर्ेको छ भर्े भ्याम्भक्सर्
लगाउर्े सिय पर सार्ुदहोस अथिा आइसोलेसर् अबतध सकीएपछी लाई पुर्: अको अपोइन्टिेण्ट तलर्ु होस ।

स्वास्थ्य सेिा प्रर्ायकसँग परामर्द वलनुहोस
यति िपाईंिा तर्म्न सिस्या छर् भर्े , िोप लगाउर्ु पूिद स्ास्थ्य सेिा प्रिायक या एलजी तिशेर्ज्ञसाँग कुरागर्ुद होस:


यति िपाईं तर्यतिि और्धी सेिर् गर्ुदहुन्छ र जसका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षििा किजोर भएिा , या तर्यतिि
और्धी साँ ग भ्याम्भक्सर् को िाल िेल तिलाउर्



कोतिड् -१९ भ्याम्भक्सर् को पतहलो डोज लगाएको ४ र्ण्टा तभत्र केतह एलजी प्रतितक्रयाहरू िे म्भिएिा; िा



भ्याम्भक्सर्िा तर्तहि ित्वहरु (ingredients) का कारणगिीर प्रतितक्रयाहरू िे म्भिएका छर् भर्े

तपाईंले आफ्नो र अरुको र्ुरक्षा जारीराख्नु होस
बहुसं ख्यक व्यम्भक्तले िोप र्लगाउं िा सम्म पम्भिक हे ल्थले जारी गरे का उपाय रु जस्तै ; भौतिकिु री कायि गर्ुद, िास्क
को प्रयोग गर्ुद र तबरािी हुाँ िा र्रिा छु ट्टै बस्नु िहत्वपुणद हुर्े छ । यस्ले कोतिड् - १९ को तजबाणु र भेरीयन्टहरु तबरुद्ध
िपाईंलाई जोगाउं िछ ।

थप जानकारीका लावग
स्ास्थकिी साँ ग कुरा गर्ुदहोस िा toronto.ca/COVID19 िा जार्ुहोस

स्रोतहरू
National Advisory Committee on Immunization. Recommendations on the use of COVID-19 Vaccines.

