COVID-19 बूस्टि खुिाक - मैले कु न खोप लगाउनु पर्दछ?
अक्टोबि 21, 2021 सम्म CDC ले संयुक्त िाज्य अमेरिकामा COVID-19 बूस्टि शट्सको योग्यता बढाएको छ। संयुक्त िाज्य
अमेरिकामा सबै तीनवटा उपलब्ि COVID-19 खोपहरूका लाधग अब बूस्टि सुझावहरू छन्।

Pfizer-BioNTech वा Moderna COVID-19 को खोप लगाएका व्यधक्तहरूका लाधग, धनम्न समूहहरू उनीहरूको प्रािधम्िक क्रम
पधछ 6 मधहना वा सो िन्र्ा अधिक समयमा बूस्टि शटको लाधग योग्य छन्: 65 वर्द ि सो िन्र्ा माधि; 18 वर्द माधिका जो
र्ीर्दकालीन स्याहािको स्िलमा बस्छन्; 18 वर्द माधिका जो आिाििूत धिककत्साको धस्िधतहरूमामा छन्; ि 18 वर्द माधिका जसले
काम गछदन् वा उच्च जोधखमको स्िानमा बस्छन्।

Johnson & Johnson COVID-19 को खोप लगाएका व्यधक्तहरूका लाधग, 18 वर्द ि सो िन्र्ा बकढ उमेिका तिा र्ुई वा सो
िन्र्ा बकढ मधहना अधर् खोप लगाएका व्यधक्तहरूका लाधग बूस्टि शट्स सुझाव गरिएका छन्।
बूस्टि खुिाकको लाधग कु न COVID-19 खोपको ब्राण्ड िाम्रो धवकल्प हो िनेि धनिादिण स्वास््य सेवा प्रर्ायक ि धबिामीमा िि पछद।
CDC ले बूस्टि खुिाकको लाधग “धमसाउने ि धमलाउने” पद्धधतको अनुमधत कर्न्छ। कु न बूस्टि तपाईंको लाधग ठीक छ िनी धनणदय गनुद
िुनौतीपूणद हुन सक्छ। यो महत्त्वपूणद छ कक खोपका लाि तिा जोधखमहरूका साि COVID-19 बाट हुने गम्िीि िोगको जोधखमलाई
मापन पछद। तल कु न बूस्टि ललिँर्ा धनणदय गने िनी के ही जानकािी कर्इएको छ।

COVID-19 बूस्टर खुराकको लाभहरू के के छन् र COVID-19 को बबमारीका जोखीमहरू के
के हुन्?
COVID-19 बूस्टि खुिाकको लािहरूमा SARS-CoV-2 संक्रमण (िाइिको कािण COVID-19 हुन्छ) को न्यून जोधखम ि गम्िीि
COVID-19 को न्यून जोधखमको समावेश हुन सक्छ। बूस्टि खुिाक धलने धबमािी (COVID पधछ/र्ीर्दकालीन लक्षणहरू सधहत) िोक्न
सककन्छ ि अन्य माधनसहरूलाई िाइिस फै धलन कम गनद सककन्छ। माधनसहरूले SARS-CoV-2 संक्रमण ि SARS-CoV-2
संक्रमणको सम्िाधवत प्रिाव पाने धनम्न जोधखमका कािक तत्त्वहरूमा ध्यान कर्नुपछद।
•

SARS-CoV-2 को सम्पकद मा आउने जोधखम। SARS-CoV-2 को जोधखमलाई असि गने कािकहरूमध्ये कु नै
स्िानहरूमाकाम वा धनवास; समुर्ाय प्रसािणको स्ति; आफ्नो समुर्ायमा COVID-19 खोपको र्िहरू; व्यधक्तको र्ि
बाधहिका सम्िाधवत खोप नलगाएका व्यधक्तहरूसिँग बािम्बाि अन्तकक्रया हुने सम्िावना; ि धसफारिस गरिएका उपायहरूका

पालना समावेश छन्।
•

SARS-CoV-2 संक्रमणको धवकासको जोधखम। SARS-CoV-2 संक्रमणको धवकासको लाधग व्यधक्तको जोधखम प्रािधम्िक
COVID-19 खोप क्रम लाई पूिा गने समय ि प्रधतिक्षा प्रणाली कम िएकोले SARS-CoV-2 संक्रमण िन्र्ा पधहलेको
समयको आिािमा धिन्न हुन सक्छ। व्यधक्तगत जोधखमको लाि मूल्याङ्कनको अंशको रूपमा सेिोलोधजक पिीक्षण वा
सेलल
ु ि प्रधतिक्षा पिीक्षणको सुझाव गरिएको छैन।

•

आिाििूत धस्िधतहरूसिँग सम्बधन्ित गम्िीि संक्रमणको जोधखम। कु नै पधन व्यधक्तमा गम्िीि COVID-19 धवकास हुने
जोधखम धवधशष्ट धिककत्सा धस्िधतहरूका प्रकाि, संख्या ि धनयन्रणको स्तिसिँगै अन्य अझैसम्म परििाधर्त प्रिाव पाने कािक
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तत्वहरूको आिािमा धिन्न हुन सक्छ। गिदवती माधनसहरू ले COVID-19 खोप बूस्टि पाउिँ छन्। बेग्लै, मध्यम वा गम्िीि
रूपमा प्रधतिक्षाधवहीन माधनसहरूमा COVID-19 खोपको लाधग धविािहेनुदहोस्।
•

SARS-CoV-2 संक्रमणको सम्िाधवत प्रिाव। गम्िीि निएका SARS-CoV-2 संक्रमण अझै पधन बीमािी (जस्तै,
COVID-19 अधर्का/कर्र्दकालीन लक्षणहरू) को कािण हुन सक्छ। व्यधक्तको व्यधक्तगत परिधस्िधतहरूलाई पधन धविाि
गनुदपछद; यसमा COVID-19 का साि गम्िीि रूपमा धबिामी निएतापधन COVID-19 खोपको लाधग योग्य निएका
संक्रधमत हुिँर्ा काम गनद वा अन्य व्यधक्तगत र्ाधयत्वहरू पूिा गनद नसक्ने धिककत्सकीय रूपमा कमजोि व्यधक्तको लाधग
बस्नु/स्याहाि गनुद समावेश हुन सक्छ।

के COVID-19 बूस्टरको लाबि मममिएका ब्राण्डहरूिँि िम्बन्धित कु नै िुरक्षा िमस्याहरू छन्?
धमसाउने ि धमलाउने उत्पार्नहरूसिँग सम्बधन्ित कु नै सुिक्षा समस्याहरू पधहिान गरिएको छैन। बूस्टि अध्ययनको अवधिमा रिपोटद
गरिएका कु नै पधन र्ुष्प्प्रिावहरू उधित (समान ब्राण्ड) श्रङ्खलाहरूको प्राधि पधछ र्ेधखने समान र्ुष्प्प्रिावहरूसम्म सीधमत र्ेधखन्छन्।
सबैिन्र्ा सामान्य र्ुष्प्प्रिावहरूमा िकान, टाउको र्ुख्नु, धिसो लाग्नु ि मांसपेशीको र्ुखाइ पछदन्।

किरी COVID-19 बूस्टरको तुलना िने?
डाटा ले COVID-19 खोपका ब्राण्डहरू धमसाउनाले COVID-19 को कािण हुने िाइिसको प्रधतिक्षा प्रधतकक्रया क्षमता बढाउिँ छ िनी
सुझाव गर्दछ। तल यो अध्ययनको सािांश कर्एको छ।
प्रारम्म्भक खोप दिइयो
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बनरकर्न

Moderna ले सबैिन्र्ा िाम्रो

Pfizer ले सबैिन्र्ा िाम्रो

Moderna ले सबैिन्र्ा िाम्रो

एन्टीबडीको प्रधतकक्रया गर्ाद
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mRNA खोपको अन्य कु नै पधन

mRNA खोपको अन्य कु नै पधन

mRNA खोपको अन्य कु नै पधन

खुिाक धलनु व्यधक्तको प्रधतिक्षा

खुिाक धलनु व्यधक्तको प्रधतिक्षा
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प्रधतकक्रया बढाउन प्रिावकािी

प्रधतकक्रया बढाउन प्रिावकािी

प्रधतकक्रया बढाउन प्रिावकािी हुन्छ।

हुन्छ।

हुन्छ।

बनम्न डबल बढ्छ

*यस अध्ययनमा Moderna COVID-19 खोपको पूणद खुिाकलाई बूस्टि खुिाकको रूपमा प्रयोग गरियो। Moderna COVID-19
खोपको आिा खुिाकलाई संयुक्त िाज्य अमेरिकामा बूस्टि खुिाकको लाधग अधिकाि प्रर्ान गरिएको छ।
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के mRNA (Pfizer वा Moderna) खोपको बूस्टर खुराक छनोट िनन कु नै िुरक्षािम्बधिी
िमस्याहरू छन्?
mRNA खोपहरू (Pfizer ि Moderna) ले सबैिन्र्ा अधिक र्ेधखने गम्िीि सुिक्षा समस्या मायोकार्डदरटस (मुटु विपिको मांसपेशी
सुधन्नने) र्ेधखन्छ। प्रािधमक खोप क्रमको हालको डाटा को आिािमा mRNA खोप लगाए पधछ 12-30 वर्दको पुरुर्हरूमा र्ेधखने
मायोकार्डदरटसको सबैिन्र्ा बढी जोधखम र्ेधखन्छ। 18 र्ेधख 24 वर्दको उमेिका पुरुर्हरूमा mRNA खोप लगाए पधछ हुने
मायोकार्डदरटसको र्ि प्रधत र्श लाख खुिाकमा 39 के सहरू छन्। मायोकार्डदरटस पधन COVID-19 धबमािीसिँग सम्बधन्ित छ। सािै,
डाटा ले मायोकार्डदरटस COVID-19 खोप लगाउने तुलनामा COVID-19 धबमािी पधछ उच्च र्िमा हुन्छ िनी सुझाव कर्न्छ।
COVID-19 खोप पधछ मायोकार्डदरटससिँग सम्बधन्ित म्त्युको सूिना गरिएको छैन। मायोकार्डदरटसकोअधिकांश अवस्िाहरू हलुका
हुन्छ ि धबिामी सामान्य रूपमा 6 मधहना धिर पूणद रूपमा ठीक हुन्छन्।
युवा वयस्क पुरुर्ले कु न बूस्टि छनोट गने िधन धनणदय गर्ाद आफ्नो व्यधक्तगत जोधखम ि लािहरूको बािे मा ध्यान कर्नुपछद। यकर् कु नै
व्यधक्त मायोकार्डदरटस खोप लगाउनु अधर्को जोधखमिन्र्ा गम्िीि COVID-19 धबिामी हुने जोधखमको बािे मा धिधन्तत छ िने
धतनीहरूले mRNA बूस्टि खोप प्राि गने धविाि गनद सक्छन्। यकर् ती व्यधक्तहरू आफ्नो मायोकार्डदरटसको आफ्नो जोधखमको बािे मा
िेिै धिन्ता गर्दछ िने Johnson and Johnson COVID-19 खोपको बूस्टि खुिाक छनोट गनद िाहन सक्छन्।

के Johnson and Johnson खोपको बूस्टर छनोट िनन कु नै िुरक्षािम्बधिी िमस्याहरू
छन्?
संयुक्त िाज्य अमेरिकामा कर्इएको Jonhson and Johnson COVID-19 खोप 15.3 लाख खुिाक पधछ Vaccine Adverse
Events Reporting System (VAERS) को रिपोटद गरिएका र्ुलदि िगत जम्ने थ्रोम्बोसाइटोधपधनया धसन्रोम (TTS) सिँगै
थ्रम्बोधससको 47 के सहरू आएका छन्। यो प्रसंग 18 – 49 वर्द उमेका मधहलाहरूमा िेिै पटक हुन्छ। बच्चा जन्माउने उमेिका
मधहलाहरूका TTS को बढ्र्ो जोधखमलाई मध्य नजि गर्ै mRNA (Pfizer वा Moderna) खोपको बूस्टि खुिाक लगाउन ध्यान
कर्नुपछद।
Guillain-barré syndrome (GBS), एक र्ुलदि स्वत: प्रधतिधक्षत धडसअडदि, Johnson and Johnson COVID-19 खोपसिँग
सम्बधन्ित हुन सक्छ। जुलाई 24तािीखसम्म प्राय: जसो 50 वर्द ि माधिका पुरुर्हरूमा खोप लगाएका GBS का 130 के सहरू र्ेखा
पिे का छन्। वद्ध पुरुर्हरू आफ्नो बूस्टि खुिाकको लाधग mRNA खोप लगाउने सोच्न सक्छन्।

मलाई कु न COVID-19 को बूस्टर खुराक लिाउने छनोट िनन थप मािनिर्नन चादहधछ। मैले को
िँि कु रा िनुन पिनछ?
धवधशष्ट धिककत्सासम्बन्िी प्रश्नहरूका लाधग, North Dakota Department of Health ले आफ्नो धवश्वसनीय धिककत्सा प्रर्ायकसिँग
व्यधक्तगत रूपमा कु िा गने सुझाव कर्न्छ। यस प्रर्ायककले व्यधक्तको व्यधक्तगत धिककत्सा धनणदयमा अन्तर्धष्ट प्रर्ान गनद सक्ने छ।

10/25/2021 मा अद्यावधिक गरिएको

