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यदि म म रेो लकष्णहरकूो बार मेा 
चि नत्ि त छ ु भन े म लै े क े गरन्पुरछ्?

य ी लकष्णहर  ूसामानय्तया एक हपत्ा भनद्ा 
कम समयसमम्को लागि हनुछ्न।् यदि तपाईकंो 
लकष्णहर  ूबि गर्दं  ैगएमा, वा यदि तपाई ं 
चि नत्ि त हनुभुएमा, तपाईकंो GP लाई फोन 
गरन् हुोस।् तपाईलं  ेडाकट्र वा नरस्को सलल्ाह 
लि न हु ुदँा, तपाईलं  ेउन ीहरलूाई आफन्ो खोपको 
बार मेा बताउन हुनु  ेकरुा नि शच्ि त गरन् हुोस ् 
(उन ीहरलूाई खोपको कारड् द खेाउन हुोस ्) 
ताकि ति न ीहरलू  ेतपाईलंाई रामर्ोशगं जा चँन् 
सकनू।् तपाईलं  ेपह ेलंो कारड् (Yellow Card) 
योजना मारफ्त खोप र औषधि हरकूो शकंासप्द 
साइड इफ केट् पनि रि पोरट् गरन् सकन् हु नुछ्। 
तपाईलं  ेयसलाई अनलाइनमा कोरोनाभाइरस 
पह ेलंो कारड्को (Coronavirus Yellow Card) 
खोज ी गर रे वा पह ेलंो कारड् (Yellow Card) एप 
डाउनलोड गर रे गरन् सकन् हु नुछ्।

हाल  ैएसट्र्ाज ने केा (AstraZeneca, AZ) 
खोप लगाएपछि रगत जमन्  ेर असामानय् 
रकत्सर्ाव समब्नध् ी अतय्नत् दरुल्भ अवसथ्ाको 
रि पोरट्हर  ूआएका छन।्

यसलाई धय्ानपरूव्क सम ीकष्ा गरि एको छ तर 
यो अवसथ्ाको लागि जोखि मको कारक अझ ै 
पनि पर्षट् छ नै। COVID-19 बाट जटि लताहर ू 

र मतृय्कुो उचच् जोखि मको कारणल,े MHRA, 
वि शव् सव्ासथ्य् सगंठन र यरूोप ले ी चि कि तस्ा 
एज नेस् ील  ेयो सनत्लुन ध रे  ैहदसमम् खोपको 
पकष्मा छ भन रे नि षक्रष् नि काल केा छन।्

हाल, JCVI ल  े30 वरष् भनद्ा कम उम रेका 
सव्सथ् वय्कत्ि हरकूो लागि एसट्र्ाज ने केा 
(AstraZeneca, AZ) बाह के अनय् खोप 
लि नको लागि सि फारि स गर केो छ।

• नया,ँ सामानय् प नेकि लरल े ठ ीक 
नगरन् े वा सथ्ि ति अझ ै खराब 
ह ुदँ ै जान े गमभ् ीर र पुल े द खु केो 
टाउको

• एक पलट्ि दंा वा झकुद्ा सथ्ि ति 
झन ् खराब द खेि न े गरि 
असामानय् र पुमा द खु केो टाउको

• धमि लो दषृट्ि, वाकवाक ी र 
बानत्ा

• बोलन् गाहर्ो ह नु े
• कमजोर ी, झमुम् ह नु े वा छोप 

लागन् े
• खोप लगाएको ठाउ ँ भनद्ा पर 

नया,ँ वय्ाखय्ा गरन् नसकि न े 
घोचंन् े डाम वा रकत्सर्ाव

• सासंको सासं फ रेन् गाहर्ो ह नु ,े 
छात ी द खुन् ,े ख टुट्ा सनुन्ि न े वा 
प टेमा लगातार द खुन् े

लकष्णहरकूो थप जानकार ीको लागि 
gov.je/vaccine मा जान हुोस ्

यदि तपाईलं े खोप लगाएको 4 दि न 
द खेि चार हपत्ा समम् नि मन् मधय् े कनु ै 
अनभुव गरन्भुएमा, तपाईलं े तरु नुत् ै 
चि कि तस्ा सलल्ाह लि नपुरछ्।

तपाईलंाई एक-द ईु दि नसमम् का पँन्  ेर 
थरथ्राउन  ेसहि त र घुा जसत्ो लकष्ण पनि हनु 
सकछ्। यदय्पि, उचच् तापमानल  ेतपाईलंाई 
COVID-19 भएको वा अनय् सकंर्मण भएको 
पनि सकं ते गरन् सकछ् (पषृठ् 3 को सलल्ाह 
ह रेन् हुोस ्)। तपाई  ंआराम गरन् सकन् हु नुछ् 
र तपाईलंाई रामर्ो महससु गराउनको 
लागि पय्ारासि टामोलको (paracetamol) 
सामानय् डोज लि न सकन् हु नुछ् (पय्ाक जेि गंको 
सलल्ाहलाई पालना गरन् हुोस ्)।

एउटा असामानय् साइड इफ केट् भन केो बमब्ा वा 
घा टँ ीमा गर्नथ् ी गर्नथ् हो जनु तपाईको खोपको 
ठाउ मँा हनुछ्। यो कर ीव 10 दि नसमम् रहन 
सकछ्, तर यदि यो लामो समय समम् रहय्ो भन े 
आफन्ो डाकट्रलाई भ टेन् हुोस।्



सब  ैCOVID-19 खोपहर  ूउसत्  ैह ुदँ नैन  ्– क हे ील े 
पहि लो डोजबाट बढ ी साइड इफ केट् नि मत्य्ान े 
ह नुछ् भन ,े अरलू  ेदोसर्ो डोज पछि बढ ी साइड 
इफ केट् नि मत्य्ाउ छँन।् ध रे  ैसामानय् साइड 
इफ केट्हर  ूउसत्  ैहनुछ्न  ्र एक-द ईु दि नसमम् 
रहनछ्।

तपाईलंाई सनच्ो महससु ह ुदँासमम् तपाईकंो लागि 
सामानय् हनु  ेगति वि धि हर  ूफ रेि सरु  ुगरन् 
सकन् हु नु छे। यदि तपाईकंो पाखरुा वि श षे गरि 
सनुन्ि एको छ भन,े यसलाई उठाउ दँा तपाईलंाई 
भार ी लागन् सकछ्। यदि तपाई  ंअसव्सथ् वा ध रे ै 
थाक केो महससु गरन्भुएमा तपाईलं  ेआराम 
गरन्पुरछ् र म शेि नर ी सचंालन गरन् वा गाड ी 
हा कँन्बाट जोगि नपुरछ्।

यदि यो तपाईकंो पहि लो डोज हो भन ,े 
आगाम ी 4 द खेि 12 हपत्ा ब ीचको समयमा 
तपाईकंो अरक्ो अपोइनट्म नेट्को र केरड् कारड् 
हनुपुरछ्। तपाईकंो सरव्ोतत्म सरुकष्ाको 
लागि एउट  ैखोपको द बु  ैडोजहर  ूलि न जररु ी 
छ।

यदि तपाईलंाई सनच्ो नभएमा, खोप 
लगाउनलाई तपाई  ंसव्सथ् नह ुदँासमम् 
परख्न  ुरामर्ो हनुछ्। यदि तपाई  ंआतम्-
आइसोल सेनमा हनु हु नुछ्, COVID-19 जा चँको 
नति जा परख्दं  ैह नु हु नुछ् वा COVID-19 को 
पोजि टि भ नति जा भएको 4 हपत्ा भि तर्को 
समयमा हनु हु नुछ् भन ,े तपाईलं  ेनि शच्ि त 
रपुमा खोपको अपोइनट्म नेट्मा उपसथ्ि त 
हनु हु ुदँ नै।

यदि तपाईलं  ेआफन्ो अपोइनट्म नेट् पनुः 
नि रध्ारण गरन्पुर मेा, कोरोनाभाइरस 
ह लेप्लाइनमा फोन गरन् हुोस:् 0800 735 
5566

क े पर्तय् के डोजको साइड इफ केट्हर  ू
फरक हनुछ्न?्

द नैि क गति वि धि हरमूा कहि ल े जान 
सकछ् ?ु

अब म लै े क े गरन् ?े

यदि म रेो अरक्ो अपोइनट्म नेट्को 
ब लेामा मलाई सनच्ो नभएमा म लै े क े 
गरन्पुरछ्?

तपाईकंो खोपको वि वरणहर ू सहि त 
आफन्ो कारड् सरुकष्ि त राखन् हुोस ्

तपाईलंाई खोपबाट COVID-19 लागन् सकद् नै 
तर तपाईकंो खोपको अपोइनट्म नेट् भनद्ा पछि 
मातर् लकष्णहर  ूमहससु हनुसकन्  ेसमभ्ावना 
छ।

COVID-19 को सब भैनद्ा महतव्परूण् लकष्णहर ू 
नि मन् मधय्  ेकनु  ैभरख्र सरु वुात हनु  ुहो:

नया  ँलगातारको खोक ी, उचच् तापमान, 
तपाईकंो सामानय् सव्ाद वा गनध्को समव देना 
हराउन  ेवा परि वरत्न हनु  े(anosmia)। 
तथापि, खोप लगाएको एक-द ईु दि न भि तर् 
जव्रो आउन सकछ्, यदि तपाईसं गँ COVID 
का अनय् लकष्णहर  ूछन ्वा तपाईकंो जव्रो 
लामो समयसमम् रहि रह मेा, घरमा बसन् हुोस ् 
र कोरोनाभाइरस ह लेप्लाइनलाई 0800 
735 5566 मा फोन गर रे जा चँ गरन्  ेवय्सथ्ा 
मि लाउन हुोस ्

क े मलाई खोपबाट COVID-19 लागन् 
सकछ्?



खोपल  ेतपाईलंाई COVID-19 सकंर्मण 
ह ुदँ नै, र परूण् खोपल  ेतपाईलंाई गमभ् ीर 
रपुमा बि राम ी हनु  ेसमभ्ावनालाई कम 
गरछ्। यसल  ेतपाईदंव्ारा भाइरस फ लैाउन े 
जोखि मलाई कति कम गरछ् भन रे हाम ीलाई 
थाहा छ नै। तय्स लै  ेहालको जनसव्ासथ्य् 
मारग्नि रद् शेनको पालना गरन् जार ी राखन् ु 
जररु ी हनुछ्।

खोप लगाएपछि म क  ेगरन् सकछ् ?ु

याद राखन् हुोस:्

PREPARE | PREVENT | PROTECT PRÉPATHER | CLIOGI | PROTÉGI

तपाई  ंआफ  ूर आफन्ो परि वार, साथ ीभाई 
र सहकरम् ीहरकूो रकष्ा गरन्को लागि, 
तपाईलं  ेअझ  ैपनि नि मन् गरन्पुरन् छे:
• सामाजि क दरू ीको अभय्ास गरन् े
• अन हुारमा मासक् लगाउन े
• धय्ानपरूव्क र बारमब्ार आफन्ो हातहर ू 

धनु े
• ताजा हावा भि तर् लय्ाउनको लागि 

झय्ालहर  ूखोलन् े
• gov.je/coronavirus मा हालको 

नि रद् शेनलाई पचछ्य्ाउन हुोस ्

नाक वा मखुबाट सा सँ फ रेद्ा वि श षे गरि 
बोलद्ा वा खोकद्ा, नि सक् केा मसि ना थोपाहर ू 
मारफ्त COVID-19 फ लैि नछ्। दषूि त वसत् हुर ू 
र सतहहरसू गँको समप्रक् पछि तपाईलं  ेआखँा, 
नाक र मखु छ ुदँा पनि सरन् सकछ्।

तपाईलं  ेलगाउनभुएको COVID-19 खोपल े 
तपाईलंाई COVID-19 रोगबाट प ीडि त हनु े 
समभ्ावनालाई कम गरन्  ेद खेि एको छ। खोप 
सरुकष्ि त र पर्भावकार ी भएको द खेि एको 
छ। पर्तय् के खोपहर  ू20,000 भनद्ा बढ ी 
मानि सहरमूा जा चँ गरि एको छ र सरुकष्ा 
चि नत्ाहर  ूथि एनन।्

तपाईकंो शर ीरल  ेखोपबाट क हे ी सरुकष्ा 
नि रम्ाण गरन्को लागि क हे ी हपत्ासमम् 
लागन् सकछ्। सब  ैऔषधि हर  ूझ ै,ं कनु  ैपनि 
खोप परूण् रपूमा पर्भावकार ी छ नैन ,् तय्स लै े 
तपाईलं  ेसकंर्मणबाट बचन्को लागि सि फारि स 
गरि एको सावधान ीहर  ूअपनाउनपुरछ्। क हे ी 
मानि सहरलूाई खोप लगाए पनि COVID-19 
हनु सकन् छे, तर यो कम गमभ् ीर हनुछ्।

क  ेखोपल  ेम रेो रकष्ा गरन् छे? 


