कोधिड-19 खोपहरू: दोस्रो बुस्टि मात्रा FAQ
यस कागजातले कोधिड-19 धवरुद्ध खोप बुस्टि मात्रा जानकािी ि दोस्रो बुस्टि मात्राका लगाउन योग्य िएका व्यधिहरूका लाधग
धसफारिस समावेश गर्छ। यदद तपाईंले अझैपधन आफ्नो कोधिड-19 धवरुद्ध खोपको प्राथधमक श्रृङ्खला ि/वा आफ्नो पधहलो बुस्टि
मात्रा लगाएि पूिा गनुछिएको र्ैन िने, तपाईं दोस्रो बुस्टि खोपको डोजका लाधग हाल योग्य हुनुहुन्न।

दोस्रो बुस्टर मात्रा कहिले देखि उपलब्ध भएको िो?
मार्छ 29, 2022 मा, संयुि िाज्य खाद्य तथा औषधि प्रशासन (FDA) ले 50 वषछ वा सोिन्दा बढी उमेिको माधनसहरूका लाधग ि के ही कमजोि
व्यधिहरूका लाधग (प्रधतिक्षा प्रणाली कमजोि िएका व्यधिहरूका लाधग) कोधिड-19 धवरुद्ध खोप Pfizer-BioNTech वा Moderna को दोस्रो
बुस्टि मात्रा स्वीकाि गर्यो। FDA को अधिकािको पालना गिे ि, िोग धनयन्त्रण तथा िोकथाम के न्रहरू (CDC) ले धतनीहरूको अद्यावधिक गरिएको
कोधिड-19 धवरुद्ध खोप अको mRNA बुस्टि (वा दोस्रो बुस्टि मात्रा) का लाधग योग्य हुन कम्तीमा पधन र्ाि मधहनाअधि प्रािधम्िक बुस्टि मात्रा
लगाउनुिएको 50 िन्दा बढी उमेि िएको के ही कमजोि व्यधि ि माधनसहरूलाई अनुमधत ददन धसफारिस गर्छ। साथै, CDC ले कम्तीमा पधन र्ाि
मधहनाअधि कोधिड-19 धवरुद्ध खोप Johnson&Johnson’sको दुवै प्राथधमक खोप ि बुस्टि मात्रा लगाएको वयस्कहरूलाई पधन समावेश गनछ
धसफाधतस गरिएको धतनीहरूको दोस्रो mRNA बुस्टि मात्रा धवस्तारित गर्छ।

दोस्रो बुस्टर मात्रा लगाउन को योग्य छ?
हालै, कोधिड-19 धवरुद्ध दोस्रो बुस्टि मात्रा लगाउनका लाधग तीन वगछका जनसङ््या योग्य र्न्। यी जनसङ््याले गम्िीि धबमािीको बढ्दो जोधखम,
अस्पतालमा िनाछ िएको ि कोधिड-19 को सङ्रमणका कािणले मृत्युहरू हुन सक्ने माधनसहरू समावेश गर्छ। FDA का आिािमा, ठू लो उमेिको वा
कोमजोि व्यधिमा कोधिड-19 बाट गम्िीि परिणाम धवरुद्ध समय धबत्दै जााँदा सुिक्षा के ही िट्दै जान्र् िनेि हालको प्रमाणले सुझाव ददन्र्।
माधनसहरूले थप बुस्टि मात्रा लगाउने वा नलगाउने िनेि र्नोट गदाछ आफ्नो उमेि ि स्वास््य धस्थधतबािे धवर्ाि गनछ आवश्यक पदछर्। नथछ
दाकोटालाई धतनीहरू आफै का लाधग उत्कृ ष्ट धनणछय गिाइिहेको सुधनधित गनछ आफ्नो धर्दकत्सक वा धवश्वसनीय स्वास््य स्याहाि प्रदायकसाँग कु िाकानी
गनछ प्रोत्साहन गरिन्र्।

1. 50 र सोभन्दा बढी उमेरका सबै वयस्क उमेर
50 ि सोिन्दा बढी उमेिका सबै वयस्क उमेिका व्यधिहरू कोधिड-19 धवरुद्ध खोप कु नै पधन स्वीकृ त वा अधिकृ त धतनीहरूको पधहलो बुस्टि
मात्रापधर् कम्तीमा पधन र्ाि माधहनामा कोधिड-19 धवरुद्ध खोप mRNA (Pfizer वा Moderna) दोस्रो बुस्टि मात्रा लगाउनका लाधग योग्य
हुन्र्न्।
2.

कमजोर भएका 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका सबै व्यक्तििरू

मध्यम वा गम्िीि रूपमा कमजोि िएका 12 वषछ वा सोिन्दा बढी उमेि िएका सबै व्यधिहरू कोधिड-19 धवरुद्ध खोप कु नै पधन स्वीकृ त वा
अधिकृ त धतनीहरूको पधहलो बुस्टि मात्रापधर् कम्तीमा पधन र्ाि माधहनामा कोधिड-19 धवरुद्ध खोप mRNA (Pfizer वा Moderna) दोस्रो
बुस्टि मात्रा लगाउनका लाधग योग्य हुन्र्न्। हालै, 12-17 उमेि िएका दकशोि-दकशोिीहरूलाई उनीहरूको प्राथधमक श्रृङ्खला, अधतरिि मात्रा
ि बुस्टि मात्राहरूसधहत सबै मात्राहरूका लाधग कोधिड-19 धवरुद्ध खोप Pfizer लगाउन मात्र स्वीकाि गिे को र्। यदद तपाईं मध्यम वा गम्िीि
रूपमा कमजोि हुनुहुन्र् ि आफ्नो थप मात्रा लगाउनुिएको र्ैन िने, तपाईंले बुस्टि मात्रा लगाउन अनुिोि गनुछ अगाधड उि कायछ गनुछपर्छ। यदद
तपाईंसाँग मध्यम वा गम्िीि रूपमा कमजोििएको धबिामीको अनुसाि तपाईं धर्दकत्सा अवस्थासाँग सम्बधन्ित प्रश्नहरू र्न िने, कृ पया आफ्नो
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स्वास््य स्याहाि प्रदायकलाई हेनुछहोस्।

3. कोखभड-19 ववरुद्ध िोप Johnson & Johnson को दोस्रो मात्रा लगाएका 18-49 उमेर भएका सबै वयस्किरू
उनीहरूको प्राथधमक श्रृङ्खला ि पधहलो बुस्टि मात्रा दुवैका लाधग कम्तीमा पधन र्ाि मधहनाअधि कोधिड-19 धवरुद्ध खोप Johnson & Johnson
लगाएका 18-49 उमेि िएका सबै वयस्कहरू कोधिड-19 धवरुद्ध खोप mRNA (Pfizer वा Moderna) को दोस्रो बुस्टि मात्रा लगाउन योग्य र्न्।
यो मागछदशछकले धतनीहरूको प्राथधमक श्रृङ्खलाका लाधग कोधिड-19 धवरुद्ध खोप Johnson & Johnson लगाएको ति त्यसपधर् कोधिड-19
धवरुद्ध खोप mRNA (Pfizer वा Moderna) को पधहलो बुस्टि मात्रा लगाएको समावेश गदैन।

मलाई दोस्रो बुस्टर मात्रा हकन आवश्यक हुन्छ?
तपाईं योग्य िएमा तपाईंले दोस्रो बुस्टि मात्रा लगाउन धवर्ाि गनछ र्ाहन सक्ने धवधिन्न कािणहरू र्न्। तपाईंको धनणछय तपाईं गम्िीि धबमािी,
अस्पतालमा िनाछ ि मृत्युका साथसाथै तपाईंको उमेिको बढ्दो जोधखममा हुनुहुन्र् वा हुनुहुन्न ि तपाईंले आफ्नो कोधिड-19 धवरुद्ध खोपको अधन्तम
मात्रा लगाउाँ दा सधहत कोधिड-19 को सङ्रमणसाँग सम्बधन्ित जोधखमको तपाईंको व्यधिगत स्ति धनिछि हुने र्।
दोस्रो बुस्टर कोखभड-19 का कारण तपाईंको मृत्युको जोखिम कम हुन सक्छ।
इजिायलबाट डाटाले थप (दोस्रो) बुस्टि मात्रा सुिधक्षत ि जीवन बर्ाउने र् िनेि सङ्के त गर्छ। यस डाटा सेटमा ओधमरोन िेरिएन्टका कािण मृत्यु
दि दोस्रो बुस्टि मात्रा लगाएका इजिायलमा 60 वा सोिन्दा बढीको उमेिका व्यधिहरूमा—78% िटेको—महत्त्वपूणछ रूपमा कम धथयो।
तपाईंको उमेरसँगै गम्भभर कोखभड-19 वबमारीको जोखिम बढ्छ।
खोप बुस्टि मात्राद्वािा प्रदान गरिएको सुिक्षा समय धबत्दै जााँदा तपाईं जधत ठू लो उमेिको हुनुियो, दोस्रो बुस्टि मात्राले त्यधत नै ठू लो फाइदा
तपाईंमा ल्याउाँ न सक्र्। महामािीििी, वृद्ध वयस्कहरू कोधिड-19 बाट गम्िीि रूपमा धबिामी हुने सम्िावना िेिै र्। कोधिड-19 िएको वृद्ध
वयस्कहरू अस्पतालमा िनाछ हुने, गहन स्याहाि िनाछ वा उहााँहरूलाई श्वास धलनमा मद्दत गनछका लाधग िेधन्टलेटि आवश्यकको बढ्दो जोधखममा
हुनुहुन्र्। साथै, वृद्ध वयस्कहरूसाँग 18-29 उमेिको तुलनामा कोधिड-19 बाट उहााँहरूको उमेिको आिािमा मृत्युको 25x-340x उच्च जोधखम हुन्र्।
दीिछकालीन स्याहाि सुधविाहरूमा (जस्तै सहायता प्रदान गरिएको जीवनयापन ि कु शल नर्सछङ होम) बस्नुिएका वृद्ध वयस्क ि व्यधिहरूलाई दोस्रो
बुस्टि मात्रा लगाउने सम्बन्िमा उहााँहरूको स्वास््य स्याहाि प्रदायकसाँग बोल्नका लाधग प्रोत्साहन गरिन्र्।
तपाईंको पहिलो बुस्टरपक्तछ िोपको प्रभावकाररता समय वबत्दै जाँदा घट्दै जान सक्छ।
कोधिड-19 धवरुद्ध खोपको प्रिावकारिता समय धबत्दै जााँदा िट्दै गएको देखाइएको र्। त्यसकािण, जनस्वास््य अधिकािी ि स्वास््य-स्याहाि
कमछर्ािीहरूले आफ्नो खोपसाँग नवीनतम िधहिहन ि तपाईं योग्य हुाँदा बुस्टि मात्राहरू लगाउनको महत्त्व दृढतापूवछक धसफारिस गर्छन्। ओधमरोन
लहि अधिकतम िएको अवधिमा, वयस्कहरू दुई सट लगाएका व्यधिहरूको तुलना गदाछ तीन सट लगाएपधर् (उनीहरूको पधहलो बुस्टि मात्रा
लगाएपधर्) कोधिड-19 बाट िेधन्टलेटिमा िाख्ने वा मृत्यु हुने 94% सम्िावना कम धथयो। फे रि पधन, सुिक्षाको यो अवलोकन स्ति समय धबत्दै
जााँदा िट्दै जान सुरु हुन सक्र्।
हालको CDC धवश्लेषणले ओधमरोनको मु्य समायावधिमा आपतकालीन कक्ष िेट वा अस्पताल िनाछ िेट कोधिड-19 धवरुद्ध खोप िट्दै गएको
प्रमाण देखाउाँ र्। तेस्रो मात्रा (वा पधहलो बुस्टि मात्रा) पधर्को दुई मधहना, माधनसहरू अस्पतालमा िनाछ हुनदेधख 91% सुिधक्षत धथए। त्यस
मात्राको र्ाि मधहनापधर्, सुिक्षा लगिग 78% मा झयो। िाग्यवश, इजिायलमा गरिएको एक अध्ययन ले Pfizer वा Moderna दुवैको
प्रापकहरू फे ला पािे को र् कोधिड-19 खोपहरूले ∼दोस्रो मात्रा खोपको दुई हप्ताधित्र, तेस्रो खोपको खुिाक पधर् मापन गरिएकाहरूमा टाइटिहरू
पुनस्थाछधपत गदै IgG मा 9-10-गुणा वृधद्ध ि टाइटिलाई बेअसि गिे को धथयो। तसथछ, थप बुस्टि मात्राले थप सुिक्षा प्रदान गनछ सक्र्।

3/31/2022 मा अद्यावधिक गरिएको

के दोस्रो बुस्टर मात्रा सुरखित छ?
डेटाले सुझाव ददन्र् दक mRNA कोधिड-19 खोपको दोस्रो बूस्टि मात्राले गम्िीि कोधिड-19 धवरुद्ध सुिक्षा सुिाि गर्छ ि कु नै नयााँ सुिक्षा धर्न्ता
हरूसाँग सम्बधन्ित र्ैन। FDA ले यी मध्ये कु नै पधन खोपको साथमा दोस्रो कोधिड-19 खोप बूस्टि मात्राको ज्ञात ि सम्िाधवत फाइदाहरू यी
जनसङ््याहरूमा धतनीहरूको ज्ञात ि सम्िाधवत जोधखमहरू िन्दा बढी हुने धनिाछिण गिे को र्।

मलाई पहिला कोखभड-19 को संक्रमण भएको क्तियो भने के मलाई दोस्रो बुस्टर िोप आवश्यक छ?
नथछ दाकोटाहरूलाई दोस्रो बुस्टि खोपको डोज लगाउने वा नलगाउने सम्बन्िमा धवश्वाधसलो स्वास््य स्याहाि प्रदायकसाँग कु िाकानी गनछ प्रोत्साधहत
गरिन्र्। तपाईंको उमेि, स्वास्थय धस्थधत, तपाईंलाई पधहलो संरमण कधहले िएको धथयो ि तपाईंको स्वास्थय स्याहाि प्रदायकले तपाईंलाई
सम्िाधवत रूपमा कु न कोधिड-19 िेरिएन्ट धनिाछिण गनछ सक्नुहुन्र् िन्ने कु िाको आिािमा दोस्रो बुस्टि खोपको डोज लगाउन दढलाइ गनुछ उत्कृ ष्ट
हुन्र्।
पधर्ल्लो कोधिड-19 पिीक्षण पोधजरटि देधखए तापधन CDC ले माधनसहरूलाई खोप लगाउन धसफारिस गर्छ। जनविी 1 पधर् कोधिड-19
पिीक्षण पोधजरटि देधखएका नथछ दाकोटाहरू सम्िवतः ओधमरोन िेरिएन्टबाट सङ्रधमत हुनुहुन््यो ि 2 बुस्टि खोपको डोज लगाउनुिन्दा अधि
दुई वा र्ाि मधहना दढलो खोप लगाउने र्यन गनछ सक्नुहुन्र्। उदीयमान प्रमाण ले कोधिड-19 िोग धवरूद्ध उत्कृ ष्ट सुिक्षाको िनेको हाइधिड
प्रधतिक्षा, दुवै खोप ि पधहलाको सङ्रमण िएको सुझाव ददन्र्। कोधिड-19 बाट गम्िीि परिणामहरू कम गनछ सङ्रधमत हुनुिन्दा अधि नै खोप
लगाउनु िाम्रो हुन्र्।

यो तपाईंको स्वास््य िो र यो तपाईंको वनणषय िो।
नथछ दाकोटा स्वास््य धविागले प्रयेत्क व्यधिका लाधग कोधिड-19 धवरूद्धको खोपहरू ि व्यधिगत स्वास््यको धवषयमा शैधक्षक ि सूधर्त धनणछयहरू
गनछ जनतालाई शैधक्षक स्रोतहरू ि सामग्रीहरू उपलब्ि गिाउने काम गदछर्। यी नयााँ दोस्रो बुस्टि खोपका डोजको धसफारिसहरूले हाम्रो समुदायका
सदस्यहरूलाई उहााँहरूको आफ्नो जोधखम तत्वहरूका आिािमा कोधिड-19 को अको डोज लगाउने वा नलगाउने िन्ने कु िा र्नोट गने स्वतन्त्रता
ददन्र्। उमेि ि अन्तर्नछधहत धर्दकत्सा अवस्था जस्ता पक्षहरूले कोधिड-19 धवरूद्धको सङ्रमणको कािण गम्िीि धबिामी हुने, अस्पतालमा िनाछ हुने
ि मृत्यु हुने सम्िावनालाई बढाउन सक्र्। कोधिड-19 को बढ्दो जोधखमा िहनु िएका हाम्रो समुदायधित्रका िेिै सदस्यहरूले दोस्रो बुस्टि खोपको
डोज लगाउाँ दा उहााँहरूलाई साविानीपूवछक सामान्य जीवन शैलीमा फकछ न आवश्यक पने आत्मधवश्वास महसुस गनछ मद्दत हुन सक्र्।

म मेरो दोस्रो बुस्टर िोप किाँ लगाउन सक्छु ?
तपाईं नधजकै को कोधिड-19 धवरूद्धको खोप प्रदायक ि धक्लधनकहरूको जानकािी NDDoH कोधिड धवरूद्धको खोप लोके टि पृष्ठमा पाउन सदकन्र्।
तपाईं सहायताको लाधग NDDoH हटलाइनलाई 1.866.207.2880 मा पधन सम्पकछ गनछ सक्नुहुन्र्। सम्झाउनीको रूपमा, तपाईं कोधिड-19
धवरूद्धको खोप जस्तै एकै समयमा धनयधमत रूपमा धसफारिस गरिएका अन्य खोपहरू (shingles, pneumococcal) लगाउन सक्नुहुन्र्।
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स्रोत: CDC बुस्टि खोपका मागछधनदेशनहरू
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