को�भड-19 खोप: के अपे�ा गन� ट्रािन्स्क्रप्ट
य�द तपा� को�भड-19 खोप लगाउँ दै हुनह
ु ु न्छ वा सो बारे सोच्दै हुनह
ु ु न्छ भने, तपा�ले खोप �लनु अ�घ र प�छको बारे मा थाहा पाउनप
ु न�

कुरा यहाँ �दइएको छ ।

खोप सुर��त छ र तपा�लाई को�भड-19 सङ्क्रमणबाट बचाउन मद्दत गदर् छ । खोप लगाउँ दा तपा�लाई खोपबाट को�भड-19
सङ्क्रमण हुँदैन ।

खोपमा �प्रजभ��टभहरू रा�खएको हुँदैन । तपा� खोपमा समावेश ग�रएका तत्वहरूको बारे मा थप जानकार�को ला�ग �म�नसोटा

स्वास्थ्य �वभागको (Minnesota Department of Health) वेबसाइट हे नर् सक्नुहुन्छ ।
सबैको ला�ग खोप �नःशुल्क छ । बीमा र आप्रबस ् िस्थ�तले मतलब राख्दै न ।

तपा� आफ्नो खोप लगाउने स्थानमा पुगेप�छ, तपा�ले खोपको बारे मा तथ्यगत जानकार� पचार् पाउनुहुने छ । केह� स्थानहरूमा

तपा�लाई तपा�ले तथ्यगत जानकार� पचार् प्राप्त गनुभ
र् एको छ र खोप �लन सहमत हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो नाम हस्ता�र गनर् भन्न

सक्ने छन ् । स्वास्थ्यकम�ले तपा�लाई खोप लगाउन ठ�क छ �क छै न भनेर सु�निश्चत गनर्का ला�ग तपा�लाई केह� प्रश्नहरू सोध्ने

छन ् ।

तपा�लाई खोप �दने व्यिक्तले तपा�लाई दोस्रो सुई लगाउनु छ भने जानकार� गराउने छन ् । य�द तपा�लाई दई
ु पटक सुई लगाउनुपन�

छ भने, दब
ु ै सुई लगाउनु मह�वपूणर् हुन्छ र दब
ु ै सुई एकै ब्रान्डको खोप हुनुपदर् छ । दोस्रो सुई लगाउनुभन्दा प�हले तपा�ले तीन दे �ख चार

हप्ता कुनुप
र् न� हुन्छ ।

खोप लगाएप�छ तपा�ले तपा�मा कुनै गम्भीर एलज�जन्य �रयाक्सनहरू नहुने कुरा सु�निश्चत गनर् िक्ल�नकमा 15 दे �ख 30 �मनेट

प्र�त�ा गनुप
र् न� छ । तपा�ले एउटा काडर् प्राप्त गनुह
र् ु नेछ जन
ु मा तपा�ले खोप लगाएको �म�त दे खाउँ दछ । अपोइन्टमेन्ट �म�त काडर्मा

ले� स�कन्छ, ता�क तपा�ले दोस्रो सुई लगाउनुपन� हो भने फे�र क�हले आउने भन्ने थाहा पाउनुहुने छ ।

तपा�ले खोप लगाएप�छ तपा�लाई केह� साइड इफेक्ट (अन्य असर)प�न हुन सक्छ । सामान्य अन्य असरहरूमा तपा�ले
खोप लगाएको ठाउँ मा द�
ु े, थ�कत महसुस हुने, टाउको द�
ु े, शर�र द�
ु े, ज्वरो, वा काम छुट्ने पदर् छन ् । अन्य असर एक

वा दई
ु �दनमा हट्नुपन� हो । अन्य असर महसुस गनुर् पूणर् रूपमा सामान्य हुन्छ र यसको अथर् खोपले काम ग�ररहे को छ ।
तपा�मा कुनै अन्य असर दे �खएन भने प�न ठ�कै छ । य�द तपा�मा खोप िक्ल�नकबाट गइसकेप�छ तपा�मा गम्भीर

एलज�जन्य �रयाक्सन/असर दे �खयो भने, 911 मा फोन ् गनुह
र् ोस ्, वा निजकको अस्पतालमा जानुहोस ् ।

�सफा�रस ् ग�रएको छ भने को�भड-19 खोप लगाएप�छ प�न तपा�ले रोकथाम ग�त�ब�धहरु जस्तै मस्क् लाउन, अरूबाट 6

�फट टाढा रहन, आफ्नो हात बारम्बार धुन जार� रा�ुपदर् छ ।

को�भड-19 खोपको बारे मा थप जानकार�को ला�ग यो वेब ् साइट हे नह
ुर् ोस ्: health.mn.gov/को�भडvaccine
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