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COVID-19 खोप योजनामा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
पधिल्लो पटक अद्यावधिक गररएको: धिसेम्बर 18, 2020
यस कागजातको उद्दे श्य भने को सावव जधनक स्वास्थ्य र सामुदाधयक साझे दारहरूलाई बारम्बार
सोधिने प्रश्नहरू र उनीहरूको समुदायहरूको अनु सन्धानको प्रधतधिया जनाउनमा सहायता गनव
प्रयोग गनव सधकने उत्तरहरू उपलब्ध गराउनु हो।
कृपया नोट गनुव होस्: नयााँ वा अद्यावधिक गररएको जानकारी सुन्तला रङको व्याख्यानमा ि।

SARS-CoV-2 (COVID-19) को लाधग खाद्य र औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा स्वीकृत गररएको
खोप ि?
हो, डिसेम्बर 11, 2020 अनु सार FDA ले एक खोपको लाडि आकस्मिक प्रयोि अडिकार (EUA)
डिइएको छ र िेरैले शीघ्र अनुपालन िने छन् भनी अपेक्षा रास्मखएको छ।
सावव जधनक धवतरणको लाधग खोप कधहले तयार हुने ि?
चरण 1a को लाडि खोपको पडहलो डिभाि न्यू ह्याम्सायरलाई िे डलभर िररएको छ र हालै त्यो चरणमा
भएका जनसंख्यालाई डितरण िरररहे को छ। चरण 1a मा भएका सम्पू णण माडनसहरूलाई खोप लिाउन
डिडभन्न हप्ता लाग्न सक्छ भनी अपेक्षा िररएको छ।
स्वीकृत भएपधि, न्यू ह्याम्सायरले कधत िोजहरू प्राप्त गने ि?
पडहलो डसप्में टको लाडि न्यू ह्याम्सायरले चरण 1a मा भएका माडनसहरूलाई खोप लिाउनको लाडि
स्थानहरूमा डितरण िरररहे को (12, 675 िोजहरू) प्राप्त िर्यो। NH DHHS को लाडि खोपको उडचत
डनिाणरण िनण महत्त्वपूणण छ र नैडतक र डचडकत्सा डिचारहरूको लाडि डिचार सडहत खोपको डितरणको
बारे मा डनणणय राडरिय मािणिशण नहरूद्वारा जानकार िराइनेछ।
खोप कसरी धदइन्ि?
िु बै खोपहरू मां सपेशीमा लिाइन्छ (“इन्ट्िामस्कुलर”)। ियस्कहरूको लाडि, खोप िे ल्टोइि भडनने
कााँ िको मां सपेशीमा लिाइनेछ।
यसले धपिा धदन्ि?
खोप लिाइने स्थानमा कुनै पडन खोपले हुने जस्तै केही असहजता हुन सक्छ, तर यो सामान्यतया
अस्थायी हुन्छ।

NH Department of Health and Human Services
Division of Public Health Services
Bureau of Infectious Disease Control

-1-

COVID-19 Vaccination Planning FAQ
December 18, 2020

Bureau of Infectious Disease Control

मैले कधत सुईहरू धलनु पिव ?
िु बै Pfizer COVID-19 खोप र Moderna COVID-19 खोप (Moderna खोप स्वीकृत भएपडछ) को,
िु ई िोजहरू आिश्यक पछण Pfizer खोपको 1 र 2 िोजबीच 21 डिनको अन्तराल (िा, अन्तर) हुन्छ।
Moderna खोपको, िोज 1 र 2 बीच 28 डिनको अन्तराल (िा, अन्तर) हुन्छ।
मैले Pfizer खोप लगाएमा, दोस्रो सुई अको ब्राण्डको धलन सक्िु ?
होइन। िोस्रो सुई पडहलो सुईको समान ब्राण्डको हुनु पछण ।
मैले खोप कहााँबाट लगाउने ?
यो तपाईंलाई खोप डलन कडहले डसफाररस िररएको छ (तपाईं खोप डितरणको कुन चरणमा हुनु हुन्छ)
भन्ने कुरामा डनभणर िछण । सबैजनाका लाडि उपयुक्त आपूडतण भएपडछ, तपाईं सम्भाडित रूपमा आफ्नो
प्राथडमक स्वास्थ्य स्याहार प्रिायक िा औषिालय िा सािणजडनक स्मिडनक जस्ता अन्य स्थानमा प्राप्त िनण
सक्षम हुनु हुने छ। आपूडतणहरू र ताडकणकहरूले कुनै पडन स्वास्थ्यका असमानताहरू घटाउने अनु मडत
डिनाले NH को राज्यले सकेसम्म िेरै खोप लिाउने अिसरहरू उपलब्ध िराउन किा पररश्रम
िरररहे को छ।
मैले यो कधहले लगाउनु पनेि?
2021 सम्म सबैजनाका लाडि खोप उपलब्ध िराइने छै न। उच्च र िेरै जोस्मखम भएका स्वास्थ्य कामिार,
पडहलोउत्तरिायी व्यस्मक्त र चरण 1a मा िीघणकालीन स्याहार सुडििाहरू प्राप्त िरे का डनिासी र
कमण चारीहरूलाई पडहला उपलब्ध भएका सीडमत मात्राहरू उपलब्ध िराइनेछ। राडरिय डसफाररसहरू
िररए अनु सार, खोप जनसंख्या ििणहरू सािणजडनक रूपमा बनाइने छ।
सुरक्षा कधत समयसम्म रहन्ि?
खोप लिाउनु भएको व्यस्मक्त कडत समयसम्म सुरडक्षत हुनु हुन्छ भन्ने कुरा अडहले सम्म थाहा छै न: यो
पोडलयो खोप जस्तै आजीिन हुन सक्छ िा फ्लु को सुई जस्तै एक िषण को हुन सक्छ। डिशेषज्ञहरूले थप
कुरा जान्नका लाडि यसको बारे मा अध्ययन िरररहनु भएको छ र हामीले यो उपलब्ध हुने भएकाले नयााँ
प्रमाण साझा िने छ ।ं
COVID-19 खोप सुरधक्षत ि भनी हामीले कसरी थाहा पाउने ि ौं?
खोप परीक्षण प्रडिया पररितणन भएको छै न। Operation Warp Speed(ओपरे शन वापप स्पीड) ले
सुरक्षालाई जोस्मखममा नपाररकन संघीय कोषहरूको कारणले द्रुत रूपमा अिाडि बढ् न परीक्षणहरूका
लाडि अनु मडत डिएको छ। डिकासको समय कम भएको छ तर ठूला स्मिडनकल परीक्षणहरू जस्ता
सुरक्षाका लाडि सबै सामान्य प्रडियाहरू लािू भएका छन्, जसमा डभन्न-डभन्न जनसंख्या (जस्तै िृद्ध िा
अल्पसंख्यक ियस्मक्तहरू), FDA तथा CDC को सुझाि समु िाय प्रडतरक्षण अभ्यासहरू (ACIP) द्वारा
स्वतन्त्र समीक्षा िररएका व्यस्मक्त र हाम्रो आफ्नै राज्यका डिशे षज्ञहरू पिण छन् ।
मैले COVID-19 खोपको भुक्तानी गनुव पने ि?
पिै न। अमे ररकन माडनसहरूलाई बीमाको स्मस्थडतमा ध्यान नडिइकन डन:शुल्क रूपमा खोपको मात्राहरू
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उपलब्ध हुने छ। यद्यडप, खोप प्रिायकहरूले प्रशासडनक शुल्क िा कायाणलय भे ट पररितणन िनण सक्षम
हुनु हुने छ र भुक्तानी डबरामीको उत्तरिाडयत्व हुन सक्छ। यद्यडप, िेरैजसो माडनस र डनजी बीमा
कम्पनीहरूले उक्त शुल्क समेट्नेछन् । तपाईंको डिशे ष कभरे जको बारे मा सिै ाँ आफ्नो स्वास्थ्य
बीमाकताण िा प्राथडमक स्वास्थ्य सेिा प्रिायकसाँि कुरा िनण अझ राम्रो हुन्छ तर कुनै पडन डबरामीको
शु ल्क साझा िररने छै न भन्ने अपेक्षा िररन्छ।
मसाँग बीमा नभएमा के हुन्ि?
खोप डन:शुल्क रूपमा उपलब्ध िराइने छ।
सबै जनाको लाधग पयावप्त खोप हुने ि?
हुन्छ, अन्तत: प्रारस्मम्भक खोप आपूडतण सीडमत हुने छ जसकारण सबैजना अडहले नै खोप लिाउन सक्षम
हुने छै नन्। COVID-19 खोप पडहला उच्च जोस्मखम भएका माडनसहरूलाई डिइनेछ। COVID-19
खोपको उडचत डिडनयोजनका लाडि राडरिय डिज्ञान, इस्मन्जडनयररङ र औषडि एकेिे मीहरूबाट प्राप्त
डसफाररसहरूमा आिाररत रहेर, न्यू ह्याम्पशायरमा चरणबद्ध र उडचत डितरण योजनाको डिकास
भएको छ।
मलाई COVID-19 भएको धथयो। मैले अझै पधन खोप लगाउनु पिव ?
पछण । तपाईं हाल सडिय रूपमा COVID-19 बाट संिाडमत नभएसम्म, तपाईंले खोप लिाउनु पछण ।
अध्ययनहरूले व्यस्मक्तहरूलाई एकपटक भन्दा बढी रोि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा िे खाउाँ छन् ।
मैले खोप लगाएाँ भने म मास्क लगाउने र सामाधजक धभिभािबाट टाढा रहने कायवलाई रोक्न
सक्षम हुने िु?
हुनु हुने छै न। COVID-19 खोपहरू िास्तडिक जीिनका अिस्थाहरू अन्तिणत उपलब्ध िराउने हुाँ िा
डिशे षज्ञहरूले सुरक्षाको बारे मा थप कुराहरू डसक्दा, सबैजनाले यो महामारीलाई रोक्नको लाडि आफ्नो
मु ख र नाकलाई मास्कले छोप्ने, पटक-पटक हातहरू िुने र अन्य व्यस्मक्तहरूबाट कम्तीमा 6 डफट टाढा
बस्ने जस्ता हामीलाई उपलब्ध हुने सबै उपकरणहरूको प्रयोि िनण जारी राख्न महत्त्वपूणण हुने छ। साँिसाँिै,
COVID-19 खोप र डनम्न CDC का डसफाररसहरूमा COVID-19 लाग्न र फैलनबाट रोक्न उत्कृर सुरक्षा
डिइने छ। COVID-19 खोपहरू हालका डसफाररसहरू पररितणन िने डनणणय बनाउनु अडघ नै उपलब्ध
िराइने भएकाले डिशे षज्ञहरूले सुरक्षाको बारे मा थप बुझ्न आिश्यक हुन्छ। कडत जना माडनसहरूलाई
खोप लिाइएको छ र समु िायहरूमा कसरी भाइरस फैडलरहे को छ भन्ने जस्ता अन्य पक्षहरूले पडन यो
डनणणयलाई प्रभाि पाने छ।
मलाई खोपबाट COVID-19 लाग्न सक्ि?
लाग्दै न। COVID-19 खोपले तपाईंलाई रोि लाग्न सक्दै न।
मलाई जोखखम धनम्त्याउन सक्ने प्रधतरक्षा प्रणाली भएको ि। मैले खोप लगाउाँ दा सुरधक्षत हुन्िु ?
सम्भित: हुनु हुन्छ तर तपाईंले आफ्ना डिशे ष सरोकारहरूको बारे मा आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार
प्रिायकसाँि परामशण डलनु पछण । जोस्मखम डनम्त्त्याउन सक्ने प्रडतरक्षा प्रणाली भएका व्यस्मक्तहरूलाई खोप
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सुरडक्षत छ िा छै न भन्नेबारे अनु सन्धानको आिारमा राडरिय डसफाररसहरू िररनेछ।
म राम्रोसाँग प्रधतरक्षा प्रणालीले काम नगने व्यखक्तसाँग बस्िु । मैले खोप लगाउाँ दा सुरधक्षत हुन्िु ?
हुन्छ। खोप बनाइएको तररकाको कारण, यसबाट तपाईंलाई रोि लाग्न सक्दै न र जसकारण तपाईंले
खोप लिाएर अन्य व्यस्मक्तलाई सानण सक्नुहुन्न।
मैले कहााँबाट खोप प्राप्त गनव सक्षम हुने िु?
चरण 1a मा, िीघणकालीन स्याहार सुडििाहरूका लाडि उनीहरूका स्वास्थ्य कामिार, CVS र
िालडिन्सका लाडि अस्पतालद्वारा खोप उपलब्ध िराइनेछ र अस्पतालमा काम निने पडहलो उत्तरिायी
र स्वास्थ्य कामिारहरू र CVS िा िालडिन्समा नामाडित नभएका िीघणकालीन स्याहार सुडििाहरू
नपाएका व्यस्मक्तहरूका लाडि NH भरर 13 डनडित साइटहरू उपलब्ध िराइने छ। भाडि चरणहरूमा,
रोिको लाडि तपाईंको जोस्मखममा डनभण र रहे र, स्वास्थ्य स्याहार प्रिायक, औषिालय र डिशेष खोप
लिाउने स्मिडनकमाफणत, न्यू ह्याम्सायरमा खोप उपलब्ध िराइने छ।
मैले एउटा स्थानीय औषिालय चलाउाँ िु। मैले खोप धवतरमा भूधमका धनभाउन सक्िु ?
हुन सक्छ। COVID-19 को खोपको लाडि हामीसाँि काम िने सम्बस्मन्धत प्रत्येक अनु सन्धानको हामी
प्रशं सा िछौं। संघीय र राज्य योजनाहरूले जनताहरूको लाडि खोपमा पहुाँ च सुिाने खु द्रा औषिालयको
पडहले नै पडहचान िरे को छ। तपाईंले स्वतन्त्र औषिालय खररि िा व्यिस्मस्थत िरे मा, कृपया खोप
प्रिायकको रूपमा कसरी नामां कन िने बारे मा थप जानकारीको लाडि
covidvaccine@dhhs.nh.gov इमे ल िनुण होस्।
सावव जधनक स्वास्थ्य सेवा (DPHS) को NH धवभागले खोप धवतरणको लाधग कसरी तयारी गदै
ि?
केही मडहनाको लाडि, NH DPHS COVID-19 को खोपको डितरणको लाडि बहु-डिषयक, साििान र
प्रमाणमा आिाररत योजना प्रडियामामा संलग्न भएको छ। िैज्ञाडनक डनिरानी डनकायहरूद्वारा उपलब्ध
िराइएको जोस्मखम मापिण्डमा आिाररत चरणहरूमा NH डनिासीहरूलाई खोप लिाउने प्रडिया
िडतशील छ। NH DPHS ले स्वास्थ्य स्याहार र अन्य साझेिारहरूसाँि र आचारनीडत डिशेषज्ञहरूको
डनिरानीसाँि र अपक्षपातमा ध्यान डिएर खोप लिाउने ने तृत्व िरे को छ। तयारीका प्रयासहरूमा खोप
उपलब्ध हुने डमडत र मात्राहरूको बारे मा उत्कृर अनुमान लिाउने , खोप आपूती सीडमत हुाँ िा डनषे डित
िनुण पने जनसंख्याहरू डनिाणरण िने , खोपको साइट तथा खोप लिाउने व्यस्मक्तहरू पडहचान िने , थप
खोप लिाउने व्यस्मक्तहरूलाई प्रडशक्षण तथा अडिकार डिने, सािणजडनक जानकारी सम्बन्धी अडभयानहरू
डसजण ना िने र प्रडिया तथा पररणामबारे नडजकैबाट डनरीक्षण िने कुराहरू पिण छन् ।
उच्च जोस्मखममा भएका जनसंख्याहरूलाई सम्पकण िनण र खोपको सुरक्षा बारे सरोकारहरू भएका
माडनसहरूसाँिको डिश्वासलाई डिकडसत िनण डिशे ष प्रयासहरू आिश्यक हुने छन् । NH DPHS यो
पारिशी छ र पूणण रूपमा डिज्ञानमा आिाररत छ भनी अिाडि बढ् न प्रडतबद्ध छ, जु न खोपमा
सािणजडनक आत्मडिश्वासलाई सुडनडित िने कायणमा महत्त्वपूणण छ।
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म बु झ्दिु धक खोप सुरधक्षत दे खखन्ि, तर खोपले म धबरामी भएमा के हुन्ि?
CDC र FDA ले जनताहरूलाई सम्भाव्य िु ष्प्रभािहरू (प्रडतकूल घटना भडनने ) खोप सम्बन्धी प्रडतकूल
घटना ररपोटण िने प्रणाली (VAERS) मा ररपोटण िनण प्रोत्साडहत िछण । यस राडरिय प्रणाडलले अनपेडक्षत,
अपेक्षा िरे को भन्दा िेरैजसो िे खा पने , िा असामान्य ढााँ चाहरू भएको प्रडतकूल घटनाहरू हे नणको लाडि
िाटा सिलन िछण । VAERS मा ररपोटण हरूले CDC लाई खोपहरूको सुरक्षा डनरीक्षण िनण मद्दत िछण ।
सुरक्षा पडहलो प्राथडमकता हो।
स्वास्थ्य स्याहार प्रिायकलाई VAERS मा डिशे ष प्रडतकूल घटनाहरू ररपोटण िनण आिश्यक पछण । CDC
ले माडनसहरूले COVID-19 को खोप लिाएपडछ उनीहरूको स्वास्थ्य जााँ च्नको लाडि v-safe भडनने
नयााँ िाटण फोनमा अिाररत उपकरण पडन प्रयोि िरररहे को छ। तपाईंले आफ्नो खोप लिाएपडछ
िरे पडछ, तपाईंले v-safe मा कसरी नामां कन िने भन्दै v-safe जानकारीको कािज पडन प्राप्त िनुण पछण ।
तपाईंले नामां कन िरे मा, तपाईंले कुनै पडन समस्या िा तपाईंलाई COVID-19 को खोप लिाएपडछ
भएको प्रडतकूल प्रडतडियाहरू ररपोटण िनण सक्ने सिेक्षणबाट डनरन्तर पाठ सन्दे शहरू प्राप्त िनुण हुने छ।
बच्चाहरूले खोप लगाउन सक्िन् ?
भडिष्यमा बच्चाहरूलाई सम्भाडित रूपमा खोप लिाउने अिसर डिइने छ। यद्यडप, हाल हामीसाँि भएको
िाटा िभण िती नभएको ियस्कहरूको परीक्षणहरूमा आिाररत छ। स्मिडनकल परीक्षणहरू प्रसाररत
हुनाले , हामीलाई बच्चाहरूमा खोपको सुरक्षाको बारे मा िेरै थाहा हुने छ।
म गभववती िु । मैले खोप लगाउन सक्िु ?
हुन सक्छ। िभण िती मडहलाहरूले खोप लिाउन उहााँ को लाडि उपयुक्त छ भनी डनिाणरण िनण पडहला
आफ्नो प्राथडमक स्याहार िा प्रसिपूिण स्याहार प्रिायकसाँि छलफल िनुण पछण ।
CDC िेबसाइटमा COVID-19 खोपहरूको बारे मा थप जानकारी छ।
हामीले खोपको लाधग प्रतीक्षा गरे कोले म के गनव सक्िु ?
हाम्रो समु िायहरूमा COVID-19 को फैलाि जारी छ। तपाईंले अझै आफ्नो घरमा नबस्ने
व्यस्मक्तहरूसाँि सामाडजक रूपमा िू री राख्नु पछण र कपिाको फेसमास्क प्रयोि िनुण पछण । तपाईंले ठीक
महसुस निरे मा तपाईं घर बस्नुपछण र परीक्षण िराउनु पछण ।
थप स्रोतहरू:
• रोि डनयन्त्रण केन्द्र (CDC),
• अमे ररकन डचडकत्सा एसोडसएसनको जनण ल (JAMA)
•

सािणजडनक स्वास्थ्य सञ्चारहरूको सहयोि
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