जॉनसन + जॉनसन खोप सम्बन्धी स्पष्ट कुराकानी ट्र ान्स्क्रिप्ट
[उत्साहजनक सङ्गीत]
[अनस्क्रिन शिर्षक] जॉनसन + जॉनसन खोप सम्बन्धी स्पष्ट कुराकानी
[डा. नेथन चोशिलो] निस्ते, ि डा. नेथन चोशिलो हुँ र ि यहाुँ एशडि याना गाल्भेनसुँग उपस्क्रथथत छु । हािी यहाुँ जॉनसन र जॉनसन कोशिड19 खोपका बारे िा चचाष गनष गइरहे का छ ुँ र आि कोशिड-19 खोपहरूका बारे िा कुनै पशन प्रश्नको उत्तर शिनका लाशग छ ुँ । तपाईंलाई
कस्तो छ एशडि याना ?
[एशडि याना गाल्भेन] शिक छु , डाक्टर । यस अवसरको लाशग धन्यवाि ।
[चोशिलो] अुँ, यस कुराकानीिा िाग शलनुिएकोिा धन्यवाि । त, जॉनसन र जॉनसन खोपका बारे िा तपाईंको कुनै प्रश्न छ ?
[गाल्भेन] अुँ, पशहलो के छ िने, सुरुिा जॉनसन र जॉनसन खोप लगाउन सुरु गरे को बेलािा, एक पटक रोक लगाइएको शथयो । के
िएको शथयो, ि जान्न चाहन्छु ।
[चोशिलो] हो । त, सबै खोपहरूिा, हािी सुरक्षाको लाशग साुँच्चै नशजकबाट शनगरानी गरररहे का छ ुँ । र, त्यसैले, के कुरा नोट गररएको
शथयो िने, जॉनसन र जॉनसन खोप लगाइएका केही व्यस्क्रिहरूिा रगत जम्ने सिस्या िे स्क्रखएको शथयो । अशन, त्यही िएर, यो खोपसुँग
सम्बस्क्रन्धत छ शक छै न िनेर पत्ता लगाउन, साथसाथै अन्य शचशकत्सक र नसषहरूलाई यस जशटलताको बारे िा थाहा पाउन् िन्ने कुरा
सुशनशित गनष यसिा रोक लगाइएको शथयो ताशक यसको उपचार गनष सशकयोस् । र हािीले के पत्ता लगाय ुँ िने तपाईंले जॉनसन र
जॉनसन खोप लगाउुँ िा रगत जम्ने थोरै जोस्क्रखि हन्छ । यशि तपाईं 50 वर्षिन्दा कि उिेरको र िशहला हनुहन्छ िने यो जोस्क्रखि थोरै बढी
हने िे स्क्रखएको छ । तर सिग्रिा, यो एकििै सानो जोस्क्रखि हो । र वास्तविा, यशि तपाईं कोशिड-19 सङ्क्रशित हनुहन्छ िने यो रगत जम्ने
जोस्क्रखि अझ बढी हन्छ । र, त्यसैले, हािी अझै पशन कोशिड-19 शवरूद्ध सुरक्षाका लाशग िाशनसहरूलाई जॉनसन र जॉनसन खोप लगाउन
धेरै शसफाररस गिष छ ुँ । तपाईंले सिुिायबाट जॉनसन र जॉनसन खोपका बारे िा के सुन्नुिएको छ ?
[गाल्भेन] अुँ, उि शचन्तालाई छोडे र, के कुरा उल्लेख गनुष जरुरी हन्छ िने यसको एक खोप िात्र लगाए पुग्ने हनाले िाशनसहरूलाई यो
खोप िन परे को छ । खोपहरूका बारे िा सोच्िै गिाष , जशहले पशन ती सुरशक्षत छन् शक छै नन् िनेर सोच्नु िहत्त्वपूर्ष हन्छ । हाल, खोपहरू
कशत सुरशक्षत छन् ?
[चोशिलो] हािीलाई थाहा छ शक यी सबै खोपहरू धेरै सुरशक्षत छन्, ती एकिि प्रिावकारी छन् । र शतनले वास्तविै कोशिड-19 बाट
हािीलाई र हाम्रो सिुिायलाई बचाउन िद्दत गछष न् । र त्यसैले, हािी कुनै शनशित खोप लगाउन शसफाररस गिै न ,ुँ त्यसैले, आफैुँले
अनुसन्धान गरे र, आफ्ना प्रश्नहरू सोधेर, त्यसपशछ कुन खोप लगाउने िनेर योजना बनाउन शसफाररस गिष छ ुँ । तपाईंलाई जुन खोप
सुरशक्षत लाग्छ, हािी तपाईंलाई त्यही खोप लगाउन शसफाररस गछौं । र हाम्रा सबै सिुिायहरूलाई तीनवटै खोपहरू उपलब्ध छ, जुन
िेरो शवचारिा िूलो कुरा हो । र, हािी के िात्र सुशनशित गनष चाहन्छ ुँ िने िाशनसहरू त्यस बारे सचेत होऊन् । ि आफूले पशन कोशिड-19
खोप लगाइसकेुँ । के तपाईंले खोप लगाउनुियो त ?
[गाल्भेन] अुँ, िैले लगाइसकेुँ । िलाई धेरै खुिी लाग्यो । िलाई यो सुरशक्षत हो जस्तो लाग्छ । ि आफ्ना साथीसङ्गी र शप्रयजनहरूको
नशजकिा रहन सक्छु ।
[चोशिलो] हो । हो । र कोशिड-19 शवरूद्ध खोप लगाउुँ िा, जुन िए पशन खोप लगाउनु हाम्रो लक्ष्य हो शकनशक यसले हािीलाई सािान्य
जीवनिा फकषन सहज बनाउुँ छ । त्यो सियिा फकषन जुन हािीले वास्तविै सस्क्रझझरहे का छ ुँ । उत्सव िनाउन, आफ्ना शप्रयजनसुँग रहन,
सिुिायिा रहे र सिय शबताउन सक्षि हन । र त्यसैले, ि वास्तविै के आिा गिष छु िने हाम्रा सिुिायले खोप लगाऊन् र त्यो सिुिायिा
प्रशतरोध क्षिता प्राप्त होस् ।
[गाल्भेन] त, हािी यो शनष्कर्षिा पुग्न सक्छ ुँ शक, जुन खोप िए पशन, िहत्त्वपूर्ष कुरा िनेको िाशनसहरूले खोप लगाउनुपर्यो, होइन त ?
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[चोशिलो] ब
शल्कुल, शबल्कुल । तपाईंले आफूलाई सहज िहसुस गराउनका लाशग तपाईंलाई आवश्यक पने जानकारी प्राप्त गनष कगनु
े षपने
हो, सो गनुषहोस् । ताशक तपाईं एक सुरशक्षत शनर्षय गनष सक्नुहन्छ र आफ्नो र आफ्नो पररवारको सुरक्षाका लाशग योजना बनाउन सक्नुहन्छ
। तर अन्ततः , यस िहािारीबाट बाशहर शनस्कन हािीले खोप लगाउनै पछष । शिक छ, यस कुराकानीको लाशग धेरै धन्यवाि । यो वास्तविै
धेरै राम्रो िएको छ ।
[गाल्भेन] धन्यवाि डाक्टर ।
[उत्साहजनक सङ्गीत]
[अनस्क्रिन पाि] थप जानकारीका लाशग यहाुँ जानुहोस्ः :
सीडीसी: तपाईंको कोशिड-19 खोप www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html
एिडीएच: कोशिड-19 खोपका बारे िा www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html
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यो जानकारी शिन्न ढाुँ चािा प्राप्त गनष यो नम्बरिा फोन गनुषहोस् : 651-201-4989
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