कोिभड-19 खोपका बारे मा धेरैजसो सोिधने प्र�ह�
ट� ा�िक्र�
अिहले तपाईंले स�वतः कोिभड-19 खोपह�का बारे मा एकदमै धेरै जानकारी सुिनरहे को �न स�ु �न्छ । कोिभड-19 का
खोपह� कसरी तयार ग�रन्छन् भ�े बारे मा हामी केही सामा� प्र�ह�को जवाफ िदन चाहन्छौं ।

कोिभड-19 का खोपह�लाई कसरी िछटो तयार ग�रँ दै छ ?
सामा�तया ठूलो मात्रामा खोपह� तयार ग�रनुभ�ा पिहले खोप सु रि�त छ र यसले काम गछ� भने र सु िनि�त गन� का लािग
खोपको परी�ण ग�रन्छ । महामारी र स�ीय सरकारबाट प्रा� पै साको कारणले गदा� वै �ािनकह�ले दु वै काय� ह�लाई
एकै समयमा ग�ररहे का छन् । परी�ण ग�रएका र सु रि�त रहे को भने र दे �खएका खोपह�लाई मात्र प्रयोग ग�रने छ ।

खोपह�लाई कसरी परी�ण ग�रँ दै छ ?
िविभ� प्रकारका कोिभड-19 खोपह� परी�णको क्रममा छन् । यी परी�णह�लाई ��िनकल ट� ायल भिनन्छ । हरे क
खोपको एकभ�ा बढी परी�ण ग�रन्छ । सबैभ�ा पिहले, खोपलाई �यं सेवकह�को सानो समूहमा परी�ण ग�रन्छ,
�सपिछ �सलाई सयौं मािनसह� र �सपिछ लाखौं मािनसह�मा परी�ण ग�रन्छ । कोिभड-19 खोपका ट� ायलह�का
�यंसेवकह� एकदमै िविवध समुदाय र पृ�भूिमह�का �न्छन् । यो अ� खोपह�लाई परी�ण गन� का लािग प्रयोग ग�रने
समान प्रिक्रया हो ।

खोपह�लाई कसरी �ीकृत ग�रनेछ ?
सबै परी�णह�लाई पू रा गन� खोपह�का लािग, िचिक�ा �े त्रका िवशे ष�ह�को िटमले परी�णका नितजाह� र खोप
लगाइसकेपिछ मािनसह�ले क�ो महसुस गरे का िथए भ�े कुराह�को जाँ च गन� छन् । यिद खोपले काम गछ� र यो
सुरि�त छ भने �सले �ीकृित प्रा� गछ� । कोिभड-19 खोपह�का लािग खोपका सु र�ा त�ा�ह� समी�ा ग�ररहे का र
िसफा�रसह� ग�ररहे का वै �ािनक तथा िवशे ष�ह�का धेरैवटा समूहह� रहे का छन् । �ीकृत ग�रएका खोपह� मात्र
मािनसह�लाई िदइनेछ ।

सबैभ�ा पिहला खोप कसले पाउनेछ ?
CDC को राि��य स�ाहकार समूहले त�ा�ह�को जाँ च गछ� र सबैभ�ा पिहला खोप कसले प्रा� गनु�पछ� भने र
िसफा�रसह� गछ� । कोिभड-19 को उ�तम जो�खममा रहे का वा कोिभड-19 बाट एकदमै िबरामी �न स�े केही
समूहह�ले सबैभ�ा पिहला खोप पाउनेछन् । �ा� समतामा के��त रहे र सबैजनाका लािग िन�� �पमा खोप
उपल� छन् सुिनि�त गन�मा म�त गन�का लािग िमिनसोटामा िवशे ष�ह�को िटम रहे को छ ।
थप खोपह� उपल� �ँ दै गएपिछ अ� मािनसह�ले पिन खोप लगाउन पाउने छन् तर सबैका लािग पया� � मात्रामा खोप
उपल� �नका लािग केही मिहनाको समय ला�ेछ ।
कोिभड-19 खोपका बारे मा थप जानकारीका लािग �ा� िवभागको वे बसाइटमा जानु होस् ।
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