को�भड-१९ खोपह�मा अद्याव�धक रहँदै

CDC ले �सफा�रस गदर् छ िक मािनसह� आफ्नो को�भड-१९ खोपह� अद्याव�धक रहनुपछर् , िनयिमत समय िब�ुह�मा प्रितर�ा कम
भएका वा बू�र खुराकह� भएका �ि�ह�का लािग थप खुराकह� सिहत। म�म वा ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज भएका
�ि�ह�ले अित�र� प्राथिमक शट र बू�र शट प्रा� गनुर्पछर् ।

को�भड-१९ खोपको लािग को यो� छ?
५ वषर् र मा�थका सबै �ि�ह� सं यु� रा�मा को�भड-१९ खोपको प्राथिमक श्रृंखला प्रा� गनर् यो� छन्। थप �पमा, सबै
�ि�ह� जो म�मदे�ख ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज्ड छन् र ५ वषर् वा मा�थका छन् भने उहाँ ह� प्राथिमक �ङ्खलासँ गै को�भड१९ खोपको अित�र� (३) खुराक प्रा� गनर् यो� छन्।
जनवरी ५,२०२१ स�, को�भड-१९ खोपको आफ्नो प्राथिमक �ङ्खला पूरा गरेका १२ वषर् वा सोभ�ा मा�थका सबै �ि�ह� प्रा�
भएको प्राथिमक �ङ्खलामा समय-िनभर्रको अ�रालमा पुगेप�छ बू�र खुराकको लािग यो� �न्छन्।

कु न को�भड-१९ खोपह� �सफा�रस ग�रन्छ?
CDC ले सबै �ि�ह�लाई mRNA (फाइजरवा मोडनार्) को�भड-१९ खोपको प्राथिमक �ङ्खला र बू�र खुराक प्रा� गनर् �सफा�रस
ग�रन्छन्। जांसेन (जो�न र जो�न) को प्राथिमक खुराक प्रा� गन� १८ वषर् वा मा�थका �ि�ह�लाई उनीह�को प्राथिमक खुराक

प�छ दुई मिहना प�छ mRNA खोपको बू�र खुराक प्रा� गनर् �सफा�रस ग�रन्छ।

कु न को�भड-१९ खोप तपाईंको लािग उ�म छ भनेर िनणर्य गनर् कृ पया आफ्नो �ा� सेवा प्रदायकसँ ग कु रा गनुर्होस्।

कसलाई इ�ुनोक�ोमाइज्ड मािनन्छ?
मािनसह�लाई म�म वा ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज्ड मािनन्छ यिद ितनीह�सँ ग:
•

ट्युमर वा रगतको �ा�रको लािग सिक्रय �ा�र उपचार प्रा� गद� छन्

•

एक अंग प्र�ारोपण प्रा� भयो र प्रितर�ा प्रणालीलाई दबाउन औष�ध खाइरहनु भएको छ

•

प�छ�ो दुई वषर् �भत्र �े म सेल प्र�ारोपण प्रा� गरेको वा प्रितर�ा प्रणालीलाई दबाउन औष�ध �लइरहनु भएको छ

•

म�म वा ग�ीर प्राथिमक इ�ुनोडेिफ�शय�ी (ज�ै िडजजर् �स�� ोम, िव�त-ए�ल्ड� च �स�� ोम)

•

उ�त वा उपचार नग�रएको एचआईभी सं क्रमण

•

उ�- खुराक कोिटर्को�े रोइड् स वा अ� औष�धह�सँ ग सिक्रय उपचार जसले तपाईंको प्रितर�ा प्रितिक्रयालाई दबाउन
स�

मािनसह�ले आफ्नो �ा� सेवा प्रदायकसँ ग उनीह�को �ा� अव�ा र थप प्राथिमक शटह� उनीह�का लािग उपयु� छ िक
छै न भ�े बारेमा कु रा गनुर्पछर् ।

१.२०.२०२२ मा अद्याव�धक ग�रएको

अद्याव�धक रहँदै: ५-११ वषर् उमेर भएका ब�ाह�
प्राथिमक �ङ्खला:
५-११ वषर्का सबै बालबा�लकाह� फाइजर-बायोए�े क को�भड-१९ खोपको दुई- खुराक प्राथिमक �ङ्खलाका लािग क�म्तमा २१
िदनको दूरीमा यो� छन्। थप �पमा, ५-११ वषर् उमेरका सबै बालबा�लकाह� जो म�म �पमा ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज्ड
छन् ितनीह�को दोस्रो खुराक प�छ २८ िदनको दूरीमा रहेको उनीह�को प्राथिमक �ङ्खलाको अित�र� (३) खुराकको लािग यो�
छन्।
बू�र खुराक:
५-११ वषर् उमेरका बालबा�लकाह� हाल को�भड-१९ बू�र खुराकको लािग यो� छै नन्।

अद्याव�धक रहँदै: १२-१७ वषर् उमेरका िकशोरह�
प्राथिमक �ङ्खला:
१२-१७ वषर्का सबै िकशोरिकशोरीह� क�म्तमा २१ िदनको दूरीमा रहेको फाइजर-बायोए�ेक को�भड-१९ खोपको दुई-खुराक
प्राथिमक �ङ्खलाका लािग यो� छन्। थप �पमा, १२-१७ वषर् उमेरका सबै बालबा�लकाह� जो म�म �पमा ग�ीर �पमा
इ�ुनोक�ोमाइज्ड छन् ितनीह�को दोस्रो खुराक प�छ २८ िदनको दूरीमा रहेको उनीह�को प्राथिमक �ङ्खलाको अित�र� (३)
खुराकको लािग यो� छन्।
बू�र खुराक:
१२-१७ वषर् उमेरका िकशोरिकशोरीह�, इ�ुनोक�ोमाइज भएकाह� सिहत, उहाँ ह�को प्राथिमक �ङ्खला पूरा गरेको पाँ च मिहना
प�छ फाइजर को�भड-१९ बू�र खुराकको लािग यो� �न्छन्।

अद्याव�धक रहँदै: १८+ उमेरका वय�ह�
फाइजर प्राथिमक श्रृंखला प्रा� गन�ह�का लािग
प्राथिमक �ङ्खला:
१८ वषर् र मा�थका सबै वय�ह� फाइजर-बायोए�े क को�भड-१९ खोपको दुई-खुराक प्राथिमक �ङ्खलाका लािग क�म्तमा २१
िदनको दूरीमा यो� छन्। थप �पमा, १८ वषर् वा मा�थका सबै वय�ह� जो म�म �पमा ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज भएका
छन् उहाँ ह�को दोस्रो खुराक प�छ २८ िदनको दूरीमा रहेको उनीह�को प्राथिमक श्रृंखलाको साथ अित�र� (३) खुराकको लािग
यो� छन्।
बू�र खुराक:
१८ वषर् वा मा�थका वय�ह�, इ�ुनोक�ोमाइज भएकाह� सिहत, उहाँ ह�को प्राथिमक �ङ्खला पूरा गरेको पाँ च मिहनाप�छ
को�भड-१९ बू�र खुराक*का लािग यो� छन्।
*mRNA

खोपलाई प्राथिमकता िदइएता पिन जो�न र जो�न को�भड-१९ को खोप के ही प�र��ितह�मा िवचार गनर् सिकन्छ।

१.२०.२०२२ मा अद्याव�धक ग�रएको

अद्याव�धक रहँदै: १८+ उमेरका वय�ह�
मोडनार् प्राथिमक �ङ्खला प्रा� गन�ह�का लािग
प्राथिमक �ङ्खला:
१८ वषर् वा सोभ�ा मा�थका सबै वय�ह� क�म्तमा २८ िदनको दूरीमा रहेको मोडनार् को�भड-१९ खोपको दुई-खुराक प्राथिमक
�ङ्खलाका लािग यो� छन्। थप �पमा, १८ वषर् वा मा�थका सबै वय�ह� जो म�म �पमा ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज
भएका छन् उहाँ ह�को दोस्रो खुराक प�छ २८ िदनको दूरीमा रहेको उनीह�को प्राथिमक श्रृंखलाको साथ अित�र� (३) खुराकको
लािग यो� छन्।
बू�र खुराक:
१८ वषर् वा मा�थका वय�ह�, इ�ुनोक�ोमाइज भएकाह� सिहत, उहाँ ह�को प्राथिमक �ङ्खला पूरा गरेको पाँ च मिहनाप�छ
को�भड-१९ बू�र खुराक*का लािग यो� छन्।
*mRNA

खोपलाई प्राथिमकता िदइएता पिन जो�न र जो�न को�भड-१९ को खोप के ही प�र��ितह�मा िवचार गनर् सिकन्छ।

अद्याव�धक रहँदै: १८+ उमेरका वय�ह�
जो�न र जो�न प्राथिमक खुराक प्रा� गन�ह�का लािग
प्राथिमक खुराक:
१८ वषर् र मा�थका सबै वय�ह� जो�न र जो�न* को�भड-१९ खोपको एकल खुराक प्राथिमक श्रृंखलाका लािग यो� छन्।
जो�न र जो�नको प्राथिमक खुराक प्रा� गन� १८ वषर् वा सोभ�ा मा�थका म�मदे�ख ग�ीर �पमा इ�ुनोक�ोमाइज्ड वय�ह�
अित�र� (२) खुराकको लािग यो� छै नन्।
बू�र खुराक:
१८ वषर् वा मा�थका वय�ह�, इ�ुनोक�ोमाइज भएकाह� सिहत, उहाँ ह�को प्राथिमक खुराक पूरा गरेको दुई मिहना प�छ
को�भड-१९ बू�र खुराक* का लािग यो� छन्।
*mRNA

खोपलाई प्राथिमकता िदइएता पिन जो�न र जो�न को�भड-१९ को खोप के ही प�र��ितह�मा िवचार गनर् सिकन्छ।

खोप कहाँ लगाउन सिकन्छ
तपाईं न�जकै को को�भड-१९ खोप प्रदायकह� र ��िनकह� बारे जानकारी NDDoH को�भड खोप लोके टर पृ�मा पाउन सिकन्छ।
तपाईंले सहायताको लािग १.८६६.२०७.२८८ मा NDDoH हटलाइनमा पिन स�कर् गनर् स�ु �न्छ।

१.२०.२०२२ मा अद्याव�धक ग�रएको

