
कोरोनाभाइरस  खोप  जानकारी 
 
कोरोनाभाइरस खोपवारे 
यो खोप,  सरकार र   रा   नोवल कोरोनाभाइरस (SARS-CoV-2) खोप   लगाइने हो । यस 

खोपको   नेछ । साथै, १२  वा   मािथको उमेर समुहका  यो खोप िलन छन् । 
 
खोपको  र लगाइन े  
यस पटक  लगाइने खोप  ताकेदा／मोड         र यसले कोरोनाभाइरस   रोकथाम  । 
यो खोप िलएका  खोप निलएका  तुलनामा कोरोना भाइरस  दर िनकै कम   थाहा  आएकोछ। (   

रोकथाम   लगभग ९४%       आएको  छ ।) 
खोपको  नाम COVID-19  मोड Ⓡ 
असर तथा  SARS-CoV-2    रोकथाम 
खोप  तथा  २ पटक (साधारणतया, ४  ) *मांशपेशीमा लगाइने खोप 
खोपको  उमेर समुह १२  वा  मािथको उमेर समुह (१२  उमेर नपुगेका  लािग  तथा 

  हाल    आएको छैन ।) 
खोपको  १ पटकमा ०.५ िमिलिलटर कुल २ पटक 

 १ पटक खोप लगाएपिछ साधारणतया ४    पटकको खोप िलनुहोस् । (खोप लगाएपिछ ४  पुरा भएको   
चाँडो  खोप िलनुहोस् ।) 

 पिहलो पटक यो खोप लगाउनु भएको छ भने  पटक पिन यिह खोप लगाउनुहोस् । 
  , यस खोपबाट        अविध,  पटकको खोप लगाएको १४  वा 

 पिछ हो ।साथै यसले       होइन । खोप लगाए पिन यथोिचत   रोकथामको उपाय अपनाउन 
  । 

 
 खोप िलन   

तपिशलका  यो खोप िलन  छैनन् । कुनै बुँदा मेल   लागेको ,   खोप  अगािड  जाँचको बेला 
 जानकारी  । 

   आएको    भएको   (*१) 
       रोग  लागेका   
 यस खोपमा समावेस  िवगतमा    संवेदनशीलता (*२) दिेखएका  
 तल  िखत  बाहके,  खोप िलनका  लािग      रहकेा    

(*१)      आएको   साधारणतया ३७.५ वा  बढी   हो । , ३७.५  कम  भएको  
  पिन  िनयिमत    तुलनामा    आएको  भनी  भएमा सोिह बमोिजम  । 

(*२)  तथा  शरीरको छाला तथा   , दम, सास   , मुटुको धडकन िछटो ,  
कमी   आशंका खालका  । 

 
 खोप  अगािड सावधान    

तपिशलका  यो खोप  सावधान   छ । कुनै बुँदा मेल  भ  लागेकोमा,   खोप  अगािड 
 जाँचको बेला  जानकारी  । 

 रगत  औषधी खाइरहकेा ,  कमी   अथवा, रगत     भएका  
 िवगतमा   किम भनी   ,  तथा नातेदारमा  रोग   िवफलता 
भएका  । 

 मुटु, मृगौला, कलेजो, रगतका रोग तथा   दिेखएका   रीरमा मुल रोग भएका  । 
 िवगतमा  खोप िलएको २   आएको तथा  शरीरमा रातो दाग   आशंका रहेको  
दखेापरेका  । 

 िवगतमा शरीरमा ऐठँन आएका  । 
 यस खोपमा समावेस     डर भएका  । 

 अथवा  रहकेो  भएका ,  गराइरहकेा , खोप  अगािडको जाँचमा    
जानकारी  । 
यस खोपमा   नगरेको औषधी समावेश  छ । िवगतमा, औषधीको कारणले संवेदनशीलता तथा  दखेापरेका , 

खोप  अगािडको जाँचमा    जानकारी  । 

 
(पछािड ) 

  

ताकेदा／मो को खोपको 
लािग 

( २०२१ साल ) 



खोप िलएपिछ    
 यो खोप िलएपिछ १५ िमनेट वा  बढी (िवगतमा  समेत    दखेापरेका  तथा वाकवाक 

 र बेहोस  अनुभव  ३० िमनेट वा  बढी) खोप िलएको    बसी, शरीरमा कुनै असाधारण 
 अनुभव भएको ,   खबर  । (   असरको उपचार   ।) 

 सुइले घोचेको भाग सफा रा स् । खोप िलएको  बाथटबमा नुहाउन  तर सुइ लगाएको भागमा  । 
 िनयिमत   िबताउन  तर  कसरत तथा अिधक  सेवन  । 

 
खोपको असरका बारेमा 

  असरमा, सुइले घोचेको भाग (*१), टाउको ,  तथा मांशपेशी ,  , जाडो ,  आउने   
। साथै, िवरल ै   असरको     िवफलताको सक  तथा  रहकेो छ । यसका साथै, 
यो नयाँ  खोप भएको ,   नलागेको   पिन  । खोप लगाएपिछ   भनी 
मािनएको  खोप लगाउने  अथवा     । 

(*१)धेरैले खोप लगाएको  पिन   दखुाइ अनुभव  । खोप लगाएको १  िबतेपिछ, दखुाइ तथा  
  पिन  । 
 खोप लगाएपिछ िवरलै   र    छ (*२) । खोप लगाएको केही  छाती  
वा  ,  , शरीरको कुनै भाग    दिेखएमा    गई जँचाउनुहोस् । 

(*२) पिहलो   खोपपिछ , िवशेषगरी  यो असर धेरै दिेखने गरेको छ । 
 

 खोपका कारण    राहत  बारेमा 
 खोपले   (िबरामी  वा  असर रिहरहने)   ।  िवरलै  तर   असर 

िविहन बनाउन   राहत    छ । 
 नोवल कोरोनाभाइरस  खोपका कारण    भएको ,  खोप  राहत (उपचार , ता 

 रकम )  । आवेदनका लािग   बारेमा  रहकेो नगर, टोल तथा गाउँको    
। 
 
 
नोवल कोरोनाभाइरस  बारेमा 
SARS-CoV-2 को  भएको ,  तथा      । धेरै     
  भएपिन,  , सास    िनमोिनयाको   गई  पिन  । 

 
यसपटकल गाउने नोवल कोरोनाभाइरसको खोप (ताकेदा／मोड   )को िवशषेता 
यो औषधी  RNA(mRNA)  हो र SARS-CoV-2को   (भाइरसल ेमानव शरीरमा   लािग  

)   mRNA लाई   औषधी हो । यस औषधीको  mRNA मानव   गराइसकेपिछ, 
यस mRNA को आधारमा  भाइरसको     र      एवम कोिषका  

     SARS-CoV-2को  कोरोकथाम  भनी ठािनएको छ । 
 
यस औषधीमा   समावेश  छन् 

   CX-024414 (मानव कोषको  समािहत   पूरा  mRNA) 
समावेश    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 

 
नोवल कोरोनाभाइरसवारे  जानकारीका 2 लािग 

,  तथा   होमपेज  
। 

 

होमपेज  नसकेको , बसोबास नगर, टोल वा गाउँ     । 

,  तथा   
कोरोना खोप 


