कोिभड -१९ बू �र खुराक
बू�र खुराक भनेको के हो?
बू�र खुराक खोपको एक खुराक हो जुन एक खोप श्रृंखलाको प्रार��क समा�� भए पिछ िदइन्छ। ���ह�लाई आफ्नो मूल
खोप श्रृंखला प्रा� गरे पिछ एक पया� � प्रितर�ा प्रितिक्रया �न्छ; तर, यो समयसँगै कमजोर �ँ दै जान्छ। बू�र खुराक प्रितर�ा
प्रितिक्रया बिलयो बनाउन र खोप�ारा प्रदान ग�रने सुर�ा लामो समयस� प्रभावकारी बनाउन िदइन्छ।
बू�र खुराक प्रा� गनु� भनेको कुनै नयाँ अ�ास होइन। संयु� रा�का ब�मत जनताले स�वतः आफ्नो जीवनकालमा अक�
िनयिमत �पमा िसफा�रश ग�रएको खोप (ज�ै: पोिलयो, िटटानस) को एक बू�र खुराक प्रा� गरे का छन्।

बू�र खुराक प्रा� गन� कसलाई िसफा�रस ग�रन्छ?
रोग िनय�ण के�ह� (सीडीसी) ले फाइजर कोिभड-१९ खोपको एक बू�र खुराक प्रार��क फाइजर कोिभड-१९ खोप छ
मिहनाको श्रृंखला पूण� भए पिछ िन� समूहह�को लागी िसफा�रश गद� छ:

•
•
•

६५ वष� वा मािथका मािनसह�
दीघ�कालीन हे रचाहको सुिवधाह�मा ब�ेह�
५०-६४ उमेरका मािनसह� जसमा अ�िन�िहत िचिक�ा अवस्थाह� (�ा�र, पुरानो गुद� रोग, पुरानो फो�ोको रोग,
मनोभ्रंश, मधुमेह, डाउन िस��ोम, मुटुको अवस्था, एचआईभी, इ�ुनोक�ोमाइ�, कलेजो रोग, मोटोपन/मोटापा,
गभा� वस्था, िसकल सेल रोग, वत�मान वा पूव� धूम्रपान गन�, ठोस अंग/�े म सेल यातायात, �� ोक, पदाथ�को उपयोग
िवकारह�)

सीडीसीले यो पिन िसफा�रश गद� छ िक आफ्नो लाभ र जो�खम को आकलन पिछ िन� समूहह� फाइजर खोपको एक बू�र
खुराक प्रा� गन� सक्छन्:

•
•

अ�िन�िहत िचिक�ा अवस्थाह� भएका १८-४९ वष� उमेरका मािनसह�
एक �ावसाियक वा संस्थागत सेिटं गको कारण १८-६४ बष� उमेरका मािनसह� कोिभड-१९ को संक्रमण र प्रसारणको
बढी जो�खममा छन्

कोिभड-१९ खोपको बू�र खुराक िकन िसफा�रस ग�रन्छ?
कोिभड-१९ खोपको प्रभावका�रता संक्रमण िब�� (कोिभड-१९ का ल�णह� रहे को) समयाविध सँगै घटे को छ र स�वतः
डे �ा भे�रय�को कारणले पिन य�ो �न पुगेको हो। ग�ीर संक्रमण (अ�तालमा भना� र मृ�ु) को िब�� प्रभावका�रता उ�
रहन्छ, तर ती ६५ वा मािथका मािनसह�मा भने प्रभावका�रता कम �न सु� �ँदैछ।
फाइजर ��िनकल ट� ायल बाट प्रा� भएको त�ां डकले एक बू�र खुराक पिछ राम्रो प्रितर�ा प्रितिक्रया स�ेत गद� छ,
स�वतः कोिभड-१९ को िब�� सुधा�रएको सुर�ा प्रदान ग�रने। थप �पमा, इजरायलबाट प्रा� भएको त�ांडकले फाइजर
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बू�र खुराकले संक्रमण र ग�ीर रोगलाई कम गद� लगेको दे खाउँ छ। ��िनकल ट� ायल र इजराइलबाट प्रा� भएका
त�ां डकले संकेत गद� छ िक, एक बू�र खुराकबाट �ने अ� असर जुन दोस्रो खुराक िदइएपिछ �न्छ �िह दे �खन्छ।

कोिभड-१९ को जो�खममा क�ा पेशाह� गरे कालाई मािनन्छन्?
पिहलो उ�रदाताह� (�ा�कम�, अि� िनय�क, पुिलस, हेरचाह कम�चारी भेला)

•
•
•
•
•
•
•
•

िश�ा स���त कम�चारी (िश�क, सहायता कम�चारी, िशशु िव�ालयका कामदार)
खा� र कृिष स���त श्रिमकह�
िनमा� ण श्रिमकह�
सुधार काय�कता�ह�
अमे�रकी �लाक सेवा कम�चारीह�
साव�जिनक यातायातका कम�चारीह�
िकराना पसलका कामदारह�

के मलाई बू�र खुराक प्रा� गन�को लागी कुनै अ�िन�िहत �ा� अवस्था वा मेरो
पेशाको प्रमाण चािहन्छ?
चािहँ दैन। बू�र खुराक प्रा� गन�को लागी एक अ�िन�िहत �ा� अवस्था वा तपाइँ को पेशाको आफ्नै- �रपोट� मात्र आव�क
पछ� ।

कोिभड-१९ को खोपको अक� ब्रा� प्रा� गनु� भइसकेका ���ह�को बारे मा के
छ?
यिद कोिभड-१९ को खोपका अ� ब्रा� प्रा� गनु� भएका ���ह�लाई कोिभड-१९ बू�र चािहन्छ िक चािहँ दैन भ�े िनधा� रण
गन�का लागी हाल अपया� � त�ां डक छ। हालै, मोडना� वा ज�न र ज�नको एक प्राथिमक श्रृंखला प्रा� गनु� भएको ���ले
एक बू�र खुराक प्रा� गनु� �ँदैन।

म यो जनसं�ामा पिद� न। के म बू�र खुराकको लागी यो� �न्छु त?
अ� ���ह�लाई भिव�मा बू�र खुराक प्रा� गन�को लागी िसफा�रश गन� सिकन्छ। द उ�र डकोटा �ा� िवभागले ती
िसफा�रशह�लाई यिद ��ो समय आएमा संवाद गन�छ।

के यसको मतलब कोिभड-१९ खोपह� प्रभावकारी छै नन्?
यो िसफा�रशको मतलब कोिभड-१९ खोपह� काम गद� नन् भ�े होइन। खोप लगाएका वय�ह�को तुलनामा खोप नलागेका
वय�ह�मा अ�ताल भना� दर १०-२२ गुनाले बढी छन्। खोप लगाएका मािनसह�मा खोप नलगाएकाह�को तुलनामा
कोिभड-१९ बाट िबरामी �ने स�ावना पाँ च गुनाले कम �न्छन्। खोपको प्रभावका�रता संक्रमण (कोिभड-१९ का ल�णह�
रहे को) को िब��मा घटे को छ तर अझै अ�तालमा भना� र मृ�ुको िब�� यो अ�िधक सुर�ा�क छ। अ�ताल भना�
िव�� प्रभावकारीता ६५ वष� वा मािथका ���का लािग घटे को छ।
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के बू�र खुराक एक अित�र� खुराक भ�ा फरक छ?
छ, म�म दे �ख ग�ीर प्रितर�ा सम्झौता र प्रार�मा फाइजर वा मोडना� कोिभड-१९ को खोप श्रृंखला प्रा� गन� ���ह�लाई
फाइजर वा मोडना� खोपको एक अित�र� खुराक प्रा� गन� िसफा�रस ग�रन्छ। अित�र� खुराक क�ीमा २८ िदनको
प्रार��क श्रृंखलाको पूरा भए पिछ िदईन्छ। प्रितर�ा सम्झौता ���ह�ले प्रार��क खोप श्रृंखलासँग उ� सुर�ा किह�ै
हािसल गरे न र उ� सुर�ा प्रा� गन� तीन खुराक आव�क पद� छ।

के मलाई पूण� �पमा खोप लगाइएको भ� एक बू�र खुराकको आव�कता पद� छ?
पद� न। साव�जिनक �ा� प्रयोजनका लािग, मािनसह�लाई फाइजर वा मोडना� कोिभड-१९ को खोप वा ज�नको एक खुराक
प्रा� गरीएको दु ई ह�ा पिछ पूण�तया खोप लगाएको मािनन्छ।

म कहाँ गएर खोप लगाउन सक्छु ?
कोिभड-१९ खोप प्रदायकह� र तपाइँ निजकै ��िनकह�को जानकारी बारे मा NDDoH कोिभड खोप प�ा लगाउने पृ�मा
पाउन सिकन्छ। तपाइँ सहायताको लागी 1.866.207.2880 मा NDDoH हटलाइनमा स�क� गन� स�ु�न्छ।
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