COVID-19 डेल्टा भेरिएन्ट तथ्य पष्ृ ठ
भेरिएन्ट के हो?
भाइरसहरू फै लने क्रममा म्युटेसन माफफ त पररवतफन भईरहन्छन् जसले मूल भाइरसलाई भभन्न रुप दिन्छ, यसैलाई भेररएन्ट
भभनन्छ। भेररएन्टहरू भाइरसको मूल रुपको तुलनामा भएका स-साना पररवतफनहरू हुन्, र भयनले प्रसारण र सङ्क्क्रमणको
िरलाई प्रभाव पानफ सक्नुका साथै यस भाइरसले भनम््याउने रोगको गम्भीरतालाई असर पानफ सक्छन्।

डेल्टा भेरिएन्ट के हो?
यस डेल्टा भेररएन्ट अथवा B.1.617.2 स्ट्रेनलाई सुरुमा भारतमा पभहचान गररएको भथयो जसलाई कोभभड-19 को हालसम्मकै
“सबैभन्िा बभलयो र तीब्र” भनेर उल्लेख गररएको छ। अभहले यो अमेररकामा मुख्य स्ट्रेन भएको छ। यो अरु भेररएन्टहरू भन्िा
अ्यन्त सभजलै र भछटो फै लने पाइएको छ। के ही अध्ययनहरूले डेल्टा भेररएन्टले कोभभड-19 सङ्क्क्रमण भएपभछ व्यभिमा
गम्भीर पररणाम हुनसक्ने जोभखम पभन वृभि गिफछ भन्ने बताएका छन्। जनस्ट्वास्ट््य इं ग्लल्याण्डले डेल्टा भेररएन्ट सङ्क्क्रभमत
माभनसहरूमा अन्य भेररएन्ट (मुख्यतया अल्फा) को सङ्क्क्रमणको तुलनामा 85% बढी अस्ट्पताल भनाफ हुने सम्भावना भथयो भन्ने
सङ्क्के त गिै स्ट्कटल्याण्डबाट एउटा अध्ययन प्रकाभित गयो।
अल्फा भेररएन्टको भविेष भचन्ता भनेको यो युवाहरूमा अझै बढी सभजलै प्रसारण हुन्छ भन्ने िेभखएको छ। यसले ठु लो संख्यामा
कोभभड-19 सङ्क्क्रमणका घटना, अस्ट्पताल भनाफ र अभिक मृ्युको सम्भावना भनम््याउन सक्छ। डेल्टा भेररएन्टबाट 50 बषफ वा
सोभन्िा बढी उमेरका माभनसहरूको तुलनामा 5-49 बषफका बालबाभलका एवं वयस्ट्कहरू 2.5 गुणा बढी सङ्क्क्रभमत हुन
सक्छन्। यसले बढ्िो जोभखममा रहेका मात्र नभएर खोप लगाईरहेका सबै माभनसको मह्वलाई ििाफउँछ। यसले खोप लगाउन
असमथफ माभनसहरूको लाभग मास्ट्क लगाउने र सामाभजक िूरी कायम गने कु राको मह्वलाई पभन जोड दिन्छ।

के डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध खोपहरू प्रभािकािी हुन्छन्?
प्रारभम्भक अनुसन्िानले अमेररकामा उपलब्ि भनम्न खोपहरू: फाइजर, मोडनाफ, जोन्सन एण्ड जोन्सनले डेल्टा भेररएन्ट भवरुि
सुरक्षा प्रिान गिफछ भन्ने िेखाउँ छ। यसका भवपररत पूणफ रुपमा खोप प्राप्त नगरे का माभनसहरू वा आंभिक रुपमा मात्र खोप
पाएका माभनसहरू (फाइजर वा मोडनाफको एक डोज) डेल्टा भेररएन्टबाट सङ्क्क्रभमत हुने उच्च जोभखममा छन्। खोपको
प्रभावकाररताका बारे मा ताजा जानकारी यस प्रकार रहेको छ:
•

डेल्टा भेररएन्ट भवरुि फाइजरको िोस्रो डोज लगाएको िुई हप्ता पभछ 87.9% प्रभावकारी रहेको बताइएको छ जसको
एउटा डोज पभछको प्रभावकाररता 33.2% रहन्छ। डेल्टा भेररएन्ट भएका 14,019 माभनसको एक भवश्लेषणले पभन
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एउटा खोप पभछ गम्भीर रोग (जस्ट्तै: अस्ट्पताल भनाफ गनुफपने) भवरुिको प्रभावकाररता 94% रहेको र िुवै डोज पभछको
प्रभावकाररता 96% रहेको िेखाएको छ।
•

मोडनाफ खोप फाइजर जस्ट्तै हुन्छ र यसको प्रभावकाररता पभन लगभग उस्ट्तै हुन्छ।

•

जोन्सन एण्ड जोन्सन कोभभड-19 खोपको भवश्वमा रहेको वास्ट्तभवक प्रभावकाररताको त्याङ्क्क भने अझै उपलब्ि छैन।
यद्यभप जोन्सन एण्ड जोन्सनले प्रयोगिालामा आिाररत प्रभावकाररतासम्बन्िी जानकारी प्रिान गरे को छ। उनीहरूले
आठ जना भबरामीहरूको रगतका नमुनाहरू हेरेका भथए र उनीहरूको खोपमा एभन्टबडीहरूको तटभस्ट्थकरणमा थोरै कम
गने भएता पभन डेल्टा भेररएन्ट भवरुि सुरक्षा प्रिान गने त्य पत्ता लगाएका भथए।

खोप लगाउनु ककन महत्िपूर्ण छ?
कोभभड-19 भवश्व महामारीको सुरुवातिेभख नै परीक्षण, आइसोलेसन, मास्ट्क लगाउने, सामाभजक िूरी कायम गने जस्ट्ता सुरक्षा
अभ्यासहरूले यो भाइरसको फै लावटलाई न्यूनीकरण गनफ काम गरे का छन्। यी अभ्यासहरू मह्वपूणफ हुँिै गिाफ खोपहरू
कोभभड-19 भवरुिका उ्कृ ष्ट सुरक्षा हुन्। युवाहरूमा जोभखम बढीरहँिा र 12 बषफ भन्िा कम उमेरका बालबाभलकाहरूले अझै
खोप लगाउन नपाएको अवस्ट्थामा खोप लगाउन असमथफ माभनसहरूले यथािीघ्र खोप लगाउनु मह्वपूणफ हुन्छ। खोप
नलगाएका र लगाउन नसक्ने माभनसहरूले सावफजभनक स्ट्थलहरूमा मास्ट्क लगाउन र सामाभजक िूरी कायम गनुफ आवश्यक छ।
खोप लगाएर तपाईंले आफ्नो मात्र नभएर समुिायकै सुरक्षा गिै हुनुहुन्छ। तपाईंले कोभभड-19 लाई अझै बढी िभििाली र
खतरनाक भेररएन्ट बन्न दिनबाट रोक्न मह्वपूणफ भूभमका पभन खेल्िै हुनुहुन्छ।

मलाई पकहले कोभभड-19 भएको छ भने पवन अझै खोप लगाउन आिश्यक छ?
िेरै अवस्ट्थाहरूमा अभघल्लो सङ्क्क्रमण को प्रभतरक्षाले माभनसहरूलाई पुन: सङ्क्क्रभमत हुनबाट बचाउँ छ। यद्यभप, प्रभतरक्षा व्यभि
अनुसार उलेख्य रुपमा फरक पिफछ। प्राकृ भतक सङ्क्क्रमणको प्रभतरक्षा कभतञ्जेल रहन्छ र यसले नयाँ भेररएन्टहरू भवरुि कभत्तको
राम्ररी काम गिफछ भन्ने कु रा थाहा हुँिन
ै । कोभभड-19 सङ्क्क्रमण भईसके का माभनसहरूलाई खोप लगाउन सल्लाह दिइन्छ।
कोभभड-19 ले गम्भीर स्ट्वास्ट््य पररणाम भनम््याउन सक्ने सम्भावना एवं पुन: सङ्क्क्रमण सम्भव कु रा भएकाले पभहले नै कोभभड19 सङ्क्क्रमण भएको भए पभन सबै जनाले खोप लगाउनु पिफछ। सङ्क्क्रमण र खोपको बीचमा माभनसहरूले 90 दिन पखफने कु रा
रोज्न सक्छन्। कोभभड-19 भएका र मोनोक्लोनल एभन्टबडी उपचार पाएका माभनसहरूको लाभग सुझाइएको एउटा प्रभतक्षा
अवभि पभन हुन्छ।

कोभभड-19 खोप मैले कहााँ प्राप्त गनण सक्छु ?
तपाईं नभजकै रहेका कोभभड-19 खोप प्रिायक एवं भक्लभनकहरूसम्बन्िी जानकारी हाम्रो कोभभड खोप लोके टर पृष्ठमा प्राप्त गनफ
सदकन्छ। खोप अपोइन्मेन्टमा सहायताको लाभग माभनसहरूले NDDoH को हटलाइन 1.866.207.2880 मा पभन सम्पकफ गनफ
सक्छन्।
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