COVID-19 खोप DECISION TREE
प्राथमिक श्रृंखला

छैन

पछिल्लो 90 दिनमा COVID-19 को संक्रमण छ?
छ

0 देखि 11 वर्ष
सम्मको उमेर

12 देखि 17 वर्ष
सम्मको उमेर

18 वर्षभन्दा
माथिको उमेर

हालै संक्रमति भएका?
छैन

यो समय कमजोर
प्रतिरक्षा प्रणालीको
प्रयोगको लागि

आइजोलेशनबाट मुक्त नहुन्जेल
खोप रोक्नु होस्

कु नै पनि खोप स्वीकृ त
गरिएको छैन?1
हुन्छ

छ

हुँदै
पाइनँ

Pfizer को 2 डोज 0 र 21 दिनमा दिइयो

COVID-19 मोनोक्लोनल
एन्डीबडी उपचार पाउनुभयो?
दिइयो

Pfizer को 3 डोज 0, 21 र 49 दिनमा दिइयो

मोनोक्लोनल एन्टीबडी
उपचार पछि 90 दिनको लागि
COVID-19 खोपको कु नै पनि
डोजलाई रोक्नु होस्

कु नै पनि खोप स्वीकृ त
गरिएको छैन?1
छैन

छ

Pfizer2 को 2 डोज 0 र 21 दिनमा दिइयो

Pfizer2 को 3 डोज 0, 21 र 49 दिनमा दिइयो

वा

Moderna2 को 2 डोज 0 र 28 दिनमा दिइयो

वा

वा

Moderna2 को 3 डोज 0, 28 र 56 दिनमा दिइयो

Janssen2 को 1 डोज

वा

Janssen2,3 को 1 डोज
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CDC ले निम्न कु रा भएको व्यक्तिहरूको रूपमा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीलाई परिभाषित गर्दछ:
o
o
o
o
o
o

2

ट्यूमर वा रगतको क्यान्सरको लागि सक्रिय क्यान्सरको उपचार प्राप्त गरिरहेका
अंग प्रत्यारोपण गरे का र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन औषधि खाइरहेका
पछिल्लो 2 वर्ष भित्र स्टेम सेल प्रत्यारोपण गरे का वा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन औषधि खाइरहेका
सामान्य वा गम्भीर प्राथमिक प्रतिरक्षामा कमी (जस्तै DiGeorge लक्षण, Wiskott-Aldrich लक्षण)
विकसित वा उपचार नगरिएको एचआईभी संक्रमण
उच्च डोजको कोर्टिकोस्टेरोइड्स वा अन्य औषधिहरूसँग सक्रिय उपचार जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई दबाउन सक्छ।

प्राथमिक श्रृंखलाको डोज निम्न छन्:
• Pfizer 0.3mL
• Moderna 0.5mL
• Janssen 0.5mL
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प्रतिरक्षा प्रणालीमा कमि भएका व्यक्तिहरूले बूस्टर डोजको सुझावहरूको पालन गर्न विचार गर्नुपर्छ।

बूस्टर डोज
बूस्टरहरू 18 भन्दा कम उमेरका
व्यक्तिहरूका लागि अझैसम्म स्वीकार
गरिएको छैनन्

छैन

18 वर्षभन्दा माथिको उमेर
छ

प्रारम्भिक श्रृंखला Pfizer थियो

प्रारम्भिक श्रृंखला Moderna थियो

अन्तिम डोज 6 महिना भन्दा अघि लिइयो

अन्तिम डोज 2 महिना भन्दा अघि लिइयो

लिइएन

लिइएन

लिइयो

65 वर्षभन्दा माथिको उमेर

होइन

वा
4

प्रारम्भिक श्रृंखला Janssen थियो

लिइयो

यि समयमा बूस्टर डोज
आवश्यक छैन

अन्तर्निहित चिकित्सासम्बन्धी परिस्थितिहरूसँगै
18 देखि 64 वर्षको उमेर

र/वा
SARS-CoV-2सँग लगातार सम्पर्क मा आउने 18
देखि 64 वर्षको उमेर

हो

5

बूस्टर डोज लगाउन योग्य (Pfizer वा
Janssen को पूर्ण मात्रा, Moderna को
आधा डोज)6,7

अन्तर्निहित चिकित्सासम्बन्धी परिस्थितिहरू ती हुन् जसले COVID-19 को सङ्क्रमण भएमा गम्भीर रोगको अनुभव गर्ने कु नै पनि
व्यक्तिलाई जोखिममा पार्छ। अद्यावधिक गरिएको सूचीको लागि, कृ पया यहाँ CDC वेबसाइटमा जानुहोस्।
4

लगातार संक्रमणमा SARS-CoV-2 को संस्थागत वा व्यावसायिक जोखिम समावेश हुन्छ। यसमा चिकित्सा सेवा प्रदायक, दीर्घकालीन
हेरचाह गर्ने बासिन्दा, समूह घरका बासिन्दा, कै दमा परे का व्यक्ति, र आवश्यक कार्यबल कर्मचारीहरू समावेश छन् तर यसैमा सीमित छैनन्।
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बूस्टर डोजको मात्रा निम्न छन्:
o Pfizer 0.3mL
o Moderna 0.25mL
o Janssen 0.5mL
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बूस्टर डोजको लागि कु न ब्राण्ड दिइन्छ छनोट गर्ने बारे मा थप जानकारीका लागि, कृ पया CDC उपचारात्मक विचारहरू हेर्नुहोस्।

थप प्रश्नहरूका लागि, कृ पया खोप बूस्टर योग्यतामा CDC निर्देशिका मा जानुहोस्।

