
1  

 

आफ्नो ब�ालाई कोिभड-19 ला�बाट जोगाउनुहोस् 
ट� ा�न्�� 
[[उ�ाहजनक स�ीत]  

[वण�न]  

अब 6 मिहना र सोभ�ा बढी उमेरका बालबािलकाका लािग COVID-19 िव��को खोप उपल� छ ।  

रोग िनय�ण तथा रोकथाम के�ह�ले 6 मिहना र सोभ�ा बढी उमेरका सबै बालबािलकालाई खोप लगाउन िसफा�रस गरेको छ ।  

कोिभड-19 िव��को खोप बालबािलकाका लािग सुरि�त, िनः शु� र प्रभावकारी छ । बालबािलका र िकशोरिकशोरीह�का लािग 
िसफा�रस गनु� अिघ खोपह�को अ�यन ग�रएको िथयो र सुरि�त पाइएको िथयो ।  

वय�ह�लाई ज�ै, बालबािलका र सबै उमेरका िकशोरिकशोरीह� कोिभड-19 बाट ग�ीर िबरामी �न सक्छन्, उनीह�मा 
अ�कालीन तथा दीघ�कालीन दुवै खाले �ा� सम�ाह� आउन सक्छन् र उनीह�ले अ�ह�लाई कोिभड-19 फैलाउन सक्छन् । 

बालबािलका वा िकशोरिकशोरीह�लाई कोिभड-19 ले क�ो असर पान�छ भनेर पिह�ै भ� सिकने कुनै उपाय छैन । अ�िन�िहत 
िचिक�ा सम�ा भएका वा कमजोर प्रितर�ा प्रणाली भएकाह�लाई कोिभड-19 बाट एकदमै िबरामी �ने स�ावना बढी �न्छ । तर 
�स्थ बालबािलका पिन धेरै िबरामी भएको पाइएको छ । �सैले खोप लगाउनु धेरै मह�पूण� �न्छ । 

पिहले नै कोिभड-19 लािगसकेका बालबािलकाले पिन खोप लगाउनुपछ�  िकनभने यसले थप सुर�ा िदन्छ । कोिभड-19 एक पटक भ�ा 
बढी ला� स�व छ र कसैलाई पिहले ह�ामात्र िबरामी भएका िथए भनेर फे�र ��ै ह�ा िबरामी �ने छन् भ�े केही छैन ।  

कोिभड-19 िव��को खोपले कोिभड-19 रोग िनम्�ाउँदैन । पाखुरा दु�े वा ह�ा �रो आउने ज�ा केही साइड इफे�ह� खोप 
लगाएपिछ सामा� �न् र एक वा दुई िदन पिछ हराउँछन् ।  

कोिभड-19 िव��को खोप लगाउनाले प�रवार र समुदायह�लाई कोिभड-19 बाट जोगाउन म�त गद�छ ।  

तपाईंको ब�ालाई सव��म सुर�ा प्रदान गन�का लािग िसफा�रस ग�रए अनुसार कोिभड-19 िव��को खोपका सबै डोज लगाउनुपछ�  - 
यसमा बु�र डोज पिन पन� सक्छन् ।  

साना बालबािलकाका लािग खोपह� ठूलो उमेरका बालबािलका र वय�ह�का लािग लगाइने खोपह� भ�ा सानो डोजका �न्छन् । 
खोपको डोजको आकार ब�ाको उमेरमा आधा�रत �न्छ, उनीह�को आकार वा तौल अनुसार �ँदैन । 

तपाईंको ब�ाको �ा� सेवा प्रदायक छ भने, उनीह�ले थप जानकारी प्रदान गन� सक्छन् र पिहलो डोज लगाउँदा तपाईंलाई सबै 
िसफा�रस ग�रएका डोजह�को समयतािलका िमलाउनमा म�त गन� सक्छन् । बालबािलकालाई एकै पटकमा कोिभड-19 िव��को 
खोप र उनीह�लाई आव�क पन� अ� खोपह� लगाउन सिकन्छ । 

तपाईंको ब�ाका लािग कुनै �ा� सेवा प्रदायक छैनन् भने, तपाईं थप जानकारी र आफ्नो निजकै खोप लगाउने स्थानह� भे�ाउन 
mn.gov/vaxforkids मा जान स�ु�न्छ । िमनेसोटा �ा� िवभागको कोिभड-19 हटलाइनमा फोन गरेर पिन प्र�ह�को जवाफ 
पाउन सिकन्छ र तपाईंसँग धेरै भाषाह�मा कुरा गन� स�े मािनसह� उपल� छन् । 1-833-431-2053 डायल गरी हटलाइनमा कल 
गनु�होस् ।  

िविभ� भाषाह�मा स�ो �ा� सेवा वा �ा� बीमा खो� संसाधनह�का लािग िमनेसोटा �ा� िवभागको वेबसाइट Resources 
to Find Low-Cost Health Care or Get Health Insurance 
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html) मा जानुहोस् । 

[[उ�ाहजनक स�ीत]  
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यो जानकारी फरक ढाँचामा प्रा� गन�, कल गनु�होस्: 651-201-4989 
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