
 
कोरोनाभाइरस प्रतिरोधी खोप सम्बन्धी जानकारी 

(बुस्टर डोज (िेस्रो डोज)को खोप लिनका िागि)  
कोरोनाभाइरस खोपवारे 
यो खोप, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित नोवि कोरोनाभाइरस (SARS-CoV-2) खोप काययक्रम अन्द्तरगत िगाइन े

हो । यस खोपको शुल्क सरकारद्वारा व्यहोररनेछ । साथै, यस भ्याक्ससनको बुस्टर डोज (तेस्रो डोज)को खोप १८  वर्य  वा सो भन्द्दा माथथका 
उमेरका व्यक्सतिे लिन ससनेछन ्।  
खोपको प्रभाव र ििाइने िररका 
यसपटक िगाइन ेखोप ताकेदा／मोडनाय कम्पनीद्वारा उत्पाददत भ्याक्ससन हुनेछ र यसिे कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रमण हुनबाट रोकथाम गछय  । 
यस भ्याक्ससनको बुस्टर डोज खोप लिएको २८ ददन पछछ न्द्युट्रिाइज्ड एक्न्द्टबडड भ्याल्यु, दोस्रो डोजको खोप लिएको २८ ददन पछछको 

न्द्युट्रिाइज्ड एक्न्द्टबडड भ्याल्यु भन्द्दा उच्च मात्रामा रहन ेतथ्य जानकारीमा आएको छ । 
खोपको ववक्रक्रववतरण नाम SpikevaxTM Intramuscular Injection 
असर तथा प्रभाव SARS-CoV-2 द्वारा हुन ेसङ्क्क्रमणको रोकथाम 
खोप सङ्क््या तथा अन्द्तराि एक पटक (दोस्रो डोजको खोप समाप्त भएर छनक्चचत अवथि पार गररसकेपछछ)  

*माांशपेशीमा िगाइने खोप 
खोपको िक्षित उमेर समूह १८ वर्य उमेर वा सो भन्द्दा माथथ (१८ वर्य उमेर नपुगेका व्यक्सतका िाथग बुस्टर डोजको खोपको 

प्रभावकाररता तथा सुरिा सम्बन्द्िी हािसम्म प्रष्ट हुन आएको छैन ।) 
खोपको मात्रा प्रछत डोज 0.25 mL  1 पटक 
⚫ प्रछतरोि खोप ऐनमा आिाररत बुस्टर डोजको खोप बीचको अन्द्तराि, खोप लिने व्यक्सत अनुसार फरक हुनेछ (वतयमानमा ६~८ 

मदहना) । तपाईं बसोबास गनुयहुन ेस्थानको सरकारी छनकायबाट आएको जानकारी पत्र हेरी छनचचय गनुयहोस ्। 
⚫ पदहिो  तथा दोस्रो डोजको खोप लिएको भ्याक्ससनको क्रकलसम जुन  भए पछन यस भ्याक्ससनको खोप लिन सक्रकनेछ । 
⚫ यस भ्याक्ससनको बुस्टर डोजको खोप लिएपछछ पूणयरूपमा सङ्क्क्रमणको रोकथाम गनय सक्रकने होइन । तपाईंिे भ्याक्ससन खोप 

लिइसकेपछछ पछन सङ्क्क्रमण रोकथामका उपायहरू छनरन्द्तररूपमा अपनाउन ुपदयछ ।  
प्रतिरोधको खोप लिन नसक्ने व्यक्क्ि 
तपलशिका व्यक्सतहरूि ेयो खोप लिन ससने छैनन ्। कुन ैबुुँदा मेि खान्द्छ भन्द्न ेिागेको खण्डमा, अछनवायय रूपमा खोप लिनभुन्द्दा अगाडड 

गररने जाुँचको बेिा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
⚫ ज्वरो आएको स्पष्ट भएको खण्डमा (*१) 
⚫ गम्भीर क्रकलसमका आकक्स्मक रोग िागेका व्यक्सत 
⚫ यस खोपमा समावेस तत्वप्रछत ववगतमा गम्भीर सांवेदनशीिता (*२) देखखएका व्यक्सत 
⚫ ति उल्िखेखत बाहेक, प्रछतरोिी खोप लिनका िाथग प्रछतकूि अवस्थामा रहेका व्यक्सत 

(*१) स्पष्ट रूपमा आएको ज्वरो भन्द्नािे सािारणतया ३७.५ डडग्री वा सोभन्द्दा बदि तापक्रम भन्द्न ेहो । यद्यवप, ३७.५ डडग्रीभन्द्दा कम तापक्रम 
भएको खण्डमा पछन छनयलमत तापक्रमको तुिनामा ज्वरो आएको भछन प्रमाखणत भएमा सोदह बमोक्जम हुनेछ । 

(*२) आनाक्रफराससी तथा सम्पूणय शरीरको छािा तथा म्युकस मेम्रेनको ििण, दम, सास फेनय गाह्रो हुन,े मुटुको िडकन छछटो चल्न,े रसतचापमा 
कमी आदद आनाक्रफराससीको आशांका हुनखेािका बहुििणहरू । 
पदहिो  तथा दोस्रो डोजको खोप लिुँदा यस क्रकलसमका ििण देखा परेका व्यक्सतिे, बुस्टर डोजको खोप लिुँदा, पदहिा लिएको 
क्रकलसमको न ैभ्याक्ससनको खोप लिन लमल्दैन ।  

प्रतिरोधी खोप लिनुभन्दा अिाडड सावधान हुन आवश्यक व्यक्क्ि 
तपलशिका व्यक्सतहरूिे यो खोप लिुँदा साविान हुन आवचयक छ । कुन ै बुुँदा मेि खान्द्छ भन्द्न ेिागेको खण्डमा, अछनवायय रूपमा खोप 

लिनुभन्द्दा अगाडड गररने जाुँचको बेिा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
⚫ रगत जम्नेववरुद्िको और्िी खाइरहेका व्यक्सत, प्िेटिेट्सको कमी हुन ेििण अथवा, रगत जम्नमा समस्या हुन ेििण भएका व्यक्सत 
⚫ ववगतमा रोग प्रछतरोिात्मक िमताको कलम भनी क्रकटान गररएका व्यक्सत, पररवार तथा नातेदारमा जन्द्मजात रोग प्रछतरोिात्मक िमतामा 

ववफिता भएका व्यक्सत । 
⚫ मुटु, मगृौिा, किेजो, रगतका रोग तथा वदृ्थिववकासमा समस्या देखखएका व्यक्सत आदद शरीरमा मुि रोग भएका व्यक्सत । 
⚫ ववगतमा प्रछतरोिात्मक खोप लिएको २ ददनलभत्र ज्वरो आएको तथा सम्पूणय शरीरमा रातो दाग आदद जस्ता एिजीको आशांका रहेको ििण 

देखापरेका व्यक्सत । 
⚫ ववगतमा शरीरमा ऐँठन आएका व्यक्सत । 
⚫ यस खोपमा समावेस तत्वप्रछत एिजीको ििण देखापने डर भएका व्यक्सत । 
गभयवती अथवा गभय रहेको सम्भावना भएका व्यक्सत, स्तनपान गराइरहेका व्यक्सत, खोप लिनुभन्द्दा अगाडडको जाुँचमा अछनवायय रूपमा 

थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। यद्यवप, छनयलमत रूपमा जुँचाइरहेको प्रसूछत तथा स्त्री रोग थचक्रकत्सककहाुँ छनक्चचत गराइ नसकेको 
भए पछन, खोप लिन ुभन्द्दा अगाडड जाुँच लिन ेथचक्रकत्सकद्वारा खोप लिन सक्रकन ेभछन छनणयय गरेको खण्डमा, खोप लिन सक्रकने छ । 
यस खोपमा हािसम्म प्रयोग नगरेको और्िी समावेश गररएको छ । ववगतमा, और्िीको कारणिे सांवेदनशीिता तथा एिजी देखापरेका 

व्यक्सतिे, खोप लिनुभन्द्दा अगाडडको जाुँचमा अछनवायय रूपमा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
(बााँकक पछाडड ) 

िाकेदा／मोडनाा कम्पनीको 
खोपको िागि 

(२०२२ साि जनवरी ) 
追加接種用説明書（武田／モデルナ） 
ネパール語 



खोप लिएपतछ ध्यान ददनुपन ेबुाँदाहरू 
⚫ यो खोप लिएपछछ १५ लमनेट वा सोभन्द्दा बदि (ववगतमा आनाक्रफराससी समते गम्भीर एिजीको ििण देखापरेका व्यक्सत तथा वाकवाक 

िाग्ने र बेहोस हुनेजस्ता अनुभव भएकाहरूिे ३० लमनेट वा सोभन्द्दा बदि) खोप लिएको स्वास्थ्य सांस्थामा पखेर बसी, शरीरमा कुन ै

असािारण अवस्थाको अनुभव भएको खण्डमा, तुरुन्द्त थचक्रकत्सकिाई खबर गनुयहोस ्। (अकस्मात देखापने असरको उपचार गनय सक्रकन्द्छ 

।) 
⚫ सुइिे घोचेको भाग सफा राख्नुहोस ्। खोप लिएको ददनमा बाथटबमा नुहाउन सक्रकन्द्छ तर सुइ िगाएको भागमा नमाड्नुहोस ्। 
⚫ छनयलमत तररकाि ेददन बबताउन सक्रकन्द्छ तर ज्यादा कसरत तथा अथिक मददरा सेवन नगनुयहोस ्।  

खोपको असरका बारेमा 
⚫ प्रमुख असरमा, सइुि ेघोचकेो भाग दखु्ने (*१), टाउको दखु्न,े जोनी तथा माांशपेशी दखु्न,े आिस्य हुन,े जाडो हुने, ज्वरो आउने आदद हुन्द्छन ्

। साथै, ववरि ैदेखापनय ससने असरको रूपमा रसतसञ्चार प्रणािीको गम्भीर ववफिताको सक हुन ेतथा आनाक्रफराससी रहेको छ । यसका 
साथै, यो नयाुँ क्रकलसमको खोप भएको हुनाि,े हािसम्म पत्ता निागेको ििण देखापने पछन हुन ससछ । खोप िगाएपछछ शङ्क्कास्पद 

ििण भनी माछनएको खण्डमा खोप िगाउने थचक्रकत्सक अथवा पाररवाररक थचक्रकत्सककहाुँ परामशय गरौं । 
(*१) प्राइमरी (पदहिो  तथा दोस्रो डोज) भ्याक्ससनेसन लसररजमा भ्याक्ससन िगाउुँ दा, भ्याक्ससन िगाउने बबवत्तकै पछछ भन्द्दा पछन 

भोलिपल्ट दखुाइको अनभुव गन ेव्यक्सत िेरै रहेको र भ्याक्ससन िगाएको १ हप्ता जछत बबतपेछछ दखुाइ तथा सुक्न्द्नएर आउन े
आदद हुने तथ्य जानकारीमा आएको छ । 

⚫ बबरिै रूपमा भएपछन, प्राइमरी भ्याक्ससनेसन लसररजमा भ्याक्ससन िगाइसकेपछछ मायोकाडायइदटस तथा पेररकाडायइदटसको शांकास्पद 
केस रहेको जानकारी आएको छ  (*२)। खोप िगाएको केही ददनलभत्र छाती दखु्न ेवा िड्कन बढ्न,े स्वाुँस्वाुँ हुन,े शरीरको कुन ैभाग 
सुक्न्द्नने जस्ता ििण देखखएमा तुरुन्द्तै स्वास्थ्य सांस्थामा गई जुँचाउनुहोस।् 

(*२) पदहिो खोपभन्द्दा रोस्रो खोप पछछ युवावगय, ववशेर्गरी पुरुर्मा यो असर िेरै देखखन ेगरेको छ। 
⚫ बुस्टर डोजको खोप िगाउुँ दा, पदहिो  तथा दोस्रो डोजको खोपको तुिनामा ववशेर्गरर लिम्फनोड सुक्न्द्नने केस बदि रहेको (२०% 

जछत) तथ्य जानकारीमा आएको छ । ििण गक्म्भर भएको वा िामो समयसम्म रदहरहेको खण्डमा, स्वास्थ्य सांस्थामा गइ 
जुँचाउनुहोस ्।  

प्रतिरोधी खोपका कारण स्वास््यमा पनाजाने असरप्रतिको राहि प्रणािीका बारेमा 
प्रछतरोिी खोपिे स्वास्थ्य समस्या (बबरामी हुन ेवा दीघयकािीन असर रदहरहने) छनम्त्याउन ससछ । अत्यन्द्त ववरिै हुन्द्छ तर पूणयरूपमा असर 

ववदहन बनाउन नसक्रकने हुनाि ेराहत प्रणािीको व्यवस्था गररएको छ । 
 नोवि कोरोनाभाइरसको प्रछतरोिी खोपका कारण स्वास्थ्य समस्या उत्पन्द्न भएको खण्डमा, प्रछतरोिी खोप ऐनअन्द्तगयत राहत (उपचार शुल्क, 
अशसत पेन्द्सन रकम आदद) लमल्नेछ। आवेदनका िाथग आवचयक प्रक्रक्रयाको बारेमा बसाइ दताय रहेको नगर, टोि तथा गाउुँको कायायियमा परामशय 
गनुयहोस ्।   
नोवि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बारेमा 
SARS-CoV-2 को सङ्क्क्रमण भएको खण्डमा, ज्वरो तथा खोकीजस्ता सामान्द्य रुघाको ििण देखखन्द्छ । िेरै व्यक्सतहरूमा यस्ता हल्का 

ििणहरू आफैं  छनको हुन ेभएपछन, गम्भीर हुन गएमा, सास फेनय गाह्रो हुन ेआददजस्ता छनमोछनयाको ििण बबग्रन गई मतृ्यु पछन हुन ससछ।  
यसपटक ििाउने नोवि कोरोनाभाइरसको खोप (िाकेदा／मोडनाा कम्पनीद्वारा उत्पाददि) को ववशेषिा 
यस और्िी मेसेन्द्जर RNA(mRNA) भ्याक्ससन हो र SARS-CoV-2 को स्पाइक प्रोदटनको (भाइरसिे मानव शरीरमा प्रवेश गनयका िाथग 

आवचयक प्रोदटन) फमुयिेसनको रूपमा mRNA िाई लिवपड खिल्िीमा समेदटएको और्िी हो । यस और्िीको खोपद्वारा mRNA मानव 

कोर्लभत्र प्रवेश गराइसकेपछछ, यस mRNA को आिारमा कोर्लभत्र भाइरसको स्पाइक प्रोदटनको छनमायण हुन्द्छ र स्पाइक प्रोदटनिाई छनस्तेज 

पाने एक्न्द्टबडड एवम कोवर्का मध्यस्थ प्रछतरोिात्मक प्रछतक्रक्रयािाई जाग्न पे्रररत गनायिे SARS-CoV-2 को सङ्क्क्रमणको रोकथाम गनय सक्रकने 
भनी ठाछनएको छ । 
यस और्िीमा छनम्न तत्वहरू समावेश गररएका छन ्
प्रभावकारी तत्वहरू  Elasomeran (मानव कोर्को खिल्िीमा समादहत हुने स्पाइक प्रोदटनको पूरा कोड गन े

mRNA) 
समावेश गररएका तत्वहरू  SM-102：Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) 

octanoate) 
 Cholesterol 
 DSPC：1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine 
 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG 2000-DMG) 
 Trometamol 
 Trometamol hydrochloride 
 Glacial acetic acid 
 Sodium acetate hydrate 
 Sucrose  

नोवि कोरोनाभाइरसवारे ववस्ततृ जानकारीका िाथग 

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्द्त्राियको होमपेज हेनुयहोस ्। सचय 

होमपेज हेनय नसकेको खण्डमा, बसोबास गने नगर, टोि वा गाउुँ  आददको कायायियमा परामशय गनुयहोस।् 
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्द्त्रािय 
कोरोना खोप  


