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मलाई पभहल्यनै कोभिड्-१९ िएको छ ।  के मलाई अझै खोप चाभहन्छ? 

हो ।  अछिल्लो संक्रमण बाट  प्राप्त रोग प्रतीरोधत्मक क्षमता लामो समयसम्म रहँदैन। राम्रो 

सुरक्षा को लागी दुई डोज खोप लगाउनुहोस् । 

 

कुन खोप राम्रो छ?  

हेल्थ क्यानडाले स्विकृत गरेका सबै खोपहरुले गस्विर रोग लाग्नबाट जोगाउँिन  । 

 

के mRNA  खोपहरु आदानप्रदान गनन सभकन्छ ?    

दुबै  mRNA  खोपहरु (मोडनाा र फाइजर  ) एकै खले प्रछबधी हरुको प्रयोगबाट 

बनाइएको ि, र  खोपहरु छमश्रण गना सुरछक्षत िन् । दुबै खोपहरु राम्रो र छदिाकाछलन  

शुरक्षा को लागी  दुइडोज छदनु महत्त्वपूणा हुने ि ।    

 

यभद मँ मा स्वतः प्रभतरक्षा (अटोइमु्यन) वा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु छन् के यो 

भ्याक्सिन भलन सुरभक्षत छ ? 

हो ।   लाख  ंकोछिड -१९  खोपका  डोजहरु  छिछिन्न िास्थ्य अिस्थाहरु जसै्त मुटु 

रोग, दम , मधुमेह, गछिया, क्यान्सर र प्रत्यारोपण िएकाहरुलाई छदइएको ि। 

खोपहरुले गस्विर रोग लाग्नबाट जोगाउँिन  । यदी तपाईंका केछह प्रश्नहरु िन िने 

आफ्नो  िास्थ्य सेिा प्रदायकसंग कुरा गनुाहोस । 

 

के यो खोप एलर्जी िएकाहरुको लागी सुरभक्षत छ? 

कोछिड्-१९ को खोपमा अण्डा, छजलेछटन (सुङ्गुर को मासु) , लेटेक्स, संरक्षक 

(पृजिेछटब्), एस्विबायोछटकहरु  समािेश गरीएको िैन । िास्थ्य सेिा  प्रदायकले, 

सुरक्षाका लागी खोप लगाउनु पूिा सबै तत्त्वहरुको तपाईंलाई जानकारी गराउने ि । 

खोप लगाइसके पिी तपाईंलाई १५ छमनेट छनगरानीमा रास्वखने ि , यदी कुनै प्रतीकृया 

देस्वखयो िने तुरुन्त उपचार गना सछकन्ि  । 
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खोपका साइड इफेक्टहरु छन्? 

केछह  व्यस्विलाई हल्का खाले साइड इफेक्ट हरु जसै्त; टाउको दुखे्न, ज्वरो, जाडो 

लागे्न,  खोप लगाएको िाउ मा   ददा  हुनुसक्ि । साइड इफेक्टहरु  दोश्रो डोज 

लगाएपिी केछह समान्य हुन्िन ।   साइड इफेक्टहरु  १ देखी ३ छदन छित्र  हारएर 

जान्ि  । छत साइड इफेक्टहरुबाट मुिी पाउन तपाईं ले ओिर्-द्- काउण्टर बाट  

औषधी छलन सकु्न हुन्ि । 

 

यभद म डरग्स वा अल्कोहल प्रयोग गछुन , के यो भ्याक्सिन लगाउन  सुरभक्षत छ?  

हो ।  यछद तपाइँ डर ग्स िा अल्कोहल प्रयोग गनुाहुन्ि िने पछन यो खोप लगाउन 

सुरछक्षत ि I  

 

दुई डोर्ज खोप लगाएपछी , म "सामान्य" गभतभवभिहरु मा फकन न सकु्नहुन्छ? 

दोश्रो डोज खोप लगाएको २ हप्ता पिी कोछिड्-१९ को पुणा खोप लगाएको मछनने ि ।  

बहुसंख्यक व्यस्विले   खोप नलगाउंदा सम्म ; २ छमटर ि छतकदुरी कायम गनुा, 

मास्कको प्रयोग गनुा र छबरामी हँुदा िरमा  िुटै्ट बसु्न,  हातधुनुपने जस्ता काया रु ई 

छनरन्तरता छदनुहोस ।   

 

यो भ्याक्सिनका फाइदाहरु के छन ? 

धेरै िन्दा धेरै  ब्यिीहरुले खोप लगाएपिी, कोछिड -१९ को सन्क्रमण कम हुने ि । 

साथै पस्विक हेल्थले लगाएका प्रछतबन्धहरु छबस्तारै हट्दै जानेिन र ब्यबशायहरु खुल्ने 

िन  । यसको मतलब हामी सबै तलका  रमाईलो गछतछिछधहरु गना सके्न ि  ं।  

o कमजोर पररिारका सदस्यहरु िा साथीहरु लाई ढुक्क सँग िेटन सके्न ि  ं।   

o यात्रा गने   

o कला, मनोरन्जन िा खेलकुद कायाक्रमहरुमा िाग छलने 

खोप लगाउदा  हाम्रो िास्थ्य सेिा प्रणालीमा तनाि कम गदाि ताछक शल्यछक्रया र अन्य 

उपचारहरु पुनः सुरु गना सछकन्ि ।  

 

थप जानकारीका लाछग  toronto.ca/COVID19 िा टोर िो पस्विक हेल्थ मा ४१६-३३८-७६०० मा 

सम्पका  गनुा होला  । 

http://www.toronto.ca/COVID19



