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तपाईलें कोिभड-19 खोपको दोस्रो सुई लगाउनुको मह�व ट्रािन्स्क्रप्ट 
[उत्साहजनक सङ्गीत]  

[िक्रस एरेसम्यान] नमस्ते मेरो नाम िक्रस एरेसम्यान हो र म िमनेसोटा स्वास्थ्य िवभागमा स�वा रोग िनदेर्शक छु । आज म तपाईसँंग कोिभड-19 खोपको दोस्रो डोजको 
मह�वका बारेमा चचार् गनर् चाहन्छु ।   

उपलब्ध कोिभड-19 खोपह�को हकमा, केहीको दईु डोज लगाउनुपनेर् ह�न्छ । तपाईलंाई खोप लगाइिदने व्यि�ले तपाईलंे दोस्रो डोज लगाउनुपनेर् भएमा तपाईलंाई त्यस 
बारेमा थाहा िदनेछन् र तपाईलंे दईु डोज लगाउनुपनेर् भएमा यो सन्दशे तपाईकंो लािग हो ।   

उपलब्ध सबै कोिभड-19 खोपह� सुरि�त र प्रभावकारी छन्, त्यसैले तपाईलंाई जनुसकैु खोप प्रदान ग�रएको भए पिन तपाईलंे त्यो लगाउनुपछर् । दईु डोज लगाउनुपनेर् 
कोिभड-19 खोपको हकमा, कोिभड-19 रोग िव�द्ध सवोर्�म सरु�ाको लािग दईुवटै डोज लगाउनु धेरै मह�वपणूर् ह�न्छ । याद राख्नुहोस ्िक दईुवटै डोज एकै प्रकारको 
खोप ह�नु आवश्यक छ । तपाईलंे दईु-डोज भएको कुन खोप लगाउने हो, त्यसको आधारमा दईु डोज तीनदिेख चार ह�ाको अन्तरालमा लगाइन्छ ।   

तपाईलंे आफ्नो पिहलो डोज लगाउँदा नै आफ्नो दोस्रो डोजको लािग अपोइन्टमेन्ट िलनुपदर्छ । यसको बारेमा सम्झनमा मद्दत गनर् आफ्नो क्यालेन्डरमा लेखरे राख्दा वा 
आफ्नो फोनमा िटपेर राख्दा राम्रो ह�न्छ ।   

किहलेकाही ँकुनै व्यि�ले सही समयमा दोस्रो डोज लगाउन नसक्ने प�रिस्थितह� पिन आउन सक्छन् । त्यसमा आि�नु ह�दँनै । हामी तपाईलंाई दोस्रो डोजको लािग 
सकेसम्म चाँडो अपोइन्टमेन्ट िलने प्रयास गनर् प्रोत्सािहत गदर्छौ ँ। तपाईलंे खोप फे�र स�ुदिेख लगाउनु आवश्यक छैन ।   

दईु डोज लगाउनुपनेर् उत्पादनको एक डोजबाट सरु�ाको बारेमा केही आशाजनक समाचारह� आएका छन्, तर अझै हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन बाँक� नै छ । FDA ले 
अझ ैपिन यी खोपह�का दवैु डोज लगाउन िसफा�रस गदर्छ र दईु डोज लगाउनुपनेर् कोिभड-19 खोपका दवैु डोज लगाउनाले यस रोग िव�द्द तपाईसँंग सवोर्�म सरु�ा 
रहने कुरा सिुनि�त गदर्छ ।   

खोप लगाउनुभएकोमा तपाईलंाई धन्यवाद छ । खोप लगाउने हरेक व्यि�ले हामीलाई कोिभडलाई समा� गनेर्तफर्  एक कदम निजक परु् याउँदछन् ।  

[उत्साहजनक सङ्गीत] 
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