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संक्षिप्त मार्गक्षिरे्दशि 

के मैले COVID-19  खोप लर्ाउि सक्छु ? 

7 सेपे्टम्बर 2021 

3 महत्वपूर्ग मििहरु 

• हामी मध्यका धेरै COVID-19  खोप लर्ाउि उपयुक्त छौ | 

• COVID-19 को खोप लर्ाउिुहोस, आफ्िो र अन्यको सुरिा र्िुगहोस, र क्षिषारु् उत्पररिर्गिको सम्भाििालाइ 

घटाउिुहोस् |   

• िृद्द उमेरका िा र्दीघगकालीि  रोर् भएका व्यक्तक्तहरु मृतु्यर्दर बढ्िे सक्षहर् संक्रमर्बाट जोक्तखममा छि् | 

• त्यसकारर्, अक्षर्संिेर्दिशीलर्ा िभएसम्म, सुरिाको लाक्षर् क्षर्िीहरुलाई COVID-19 खोप प्राप्त र्िग प्रोत्साक्षहर् 

र्ररन्छ |  

• सामान्यर्या,खोप प्राप्त र्िगको लाक्षर्  3 महत्वपूर्ग मििहरु: 

 

 

मेक्षिकल अिस्था  

 

 

खोपको लाक्षर् उपयुक्त समय  

 

एलेजी इक्षर्हास  

यक्षर्द क्तस्थर छ भिे, अक्षघ 

बढ्िुहोस |  

 

यर्दी क्षिको भइसक्यो, घटािमा, िा 

रोर् पक्षहलै्य क्षियन्त्रर् छ भिे, 

अक्षघ बढ्िुहोस  | 

  रे्दहाएका 2 अिस्थामा सािधाि रहिुहोस  

• र्त्काल (1 घन्टा क्षभत्र) पक्षहलेको 

COVID-19 खोप िा 1 क्लास 

भन्दा बढी औषक्षधको लाक्षर् र्म्भीर 

एलजी प्रक्षर्क्षक्रया 

• अक्षघल्लो COVID-19 खोपमा 

एलजी प्रक्षर्क्षक्रया जुि स्व-सीक्षमर् 

छैि िा मौक्तखक एक्तन्ट-एलजी 

औषक्षधहरूले समाधाि िर्रेको छ 

आफ्िो िाक्टर संर् परामशग र्िुगपछग  

 

• यक्षर्द र्पाईका क्षजर्ग रोर्हरु क्तस्थर क्षियन्त्रर् क्षभत्र भएमा, र्पाइले सुरिाको लाक्षर् खोप लर्ाउिुपछग  क्षकिभिे र्पाई 

COVID-19 बाट र्म्भीर क्षबरामी हुिे उच्च जोक्तखममा हुिुहुन्छ |  

• यक्षर्द र्पाई क्षियन्त्रर् िा अिस्थाबारे क्षिक्षिर् हुिुहुि् भिे, र्पाईले पक्षहला र्पाईको िाक्टरसँर् छलफल र्िुगपिेछ र 

खोपको लाक्षर् उपयुक्त समय क्षिर्गय र्िुगपिेछ |  

•  यक्षर्द र्पाईसंर् रे्दहाएका अक्षर्संिेर्दिशीलर्ा(हरु) छि् भिे खोप िलर्ाउिुहोस् |  

Comirnaty खोप  • Comirnaty िा यसका खोप कम्पोिेन्टको पक्षहला िोजहरुमा एलेजी छ | 

CoronaVac खोप  • CoronaVac अन्य क्षिक्तिय खोपहरुसंर् एलेक्षजगक इक्षर्हास   

• खोपसंर् पक्षहला र्म्भीर एलेक्षजगक प्रक्षर्क्षक्रया   

• र्म्भीर नु्यरोलोक्षजकल अिस्थाहरु  

• CoronaVac खोप पछी िभगस प्रर्ालीको  कुिै र्म्भीर प्रक्षर्क्षक्रया  

• अक्षियक्तन्त्रर् र्म्भीर र्दीघगकालीि रोर्हरू 

• र्भगिर्ी र स्तिपाि र्राउिे मक्षहला  
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र्दीघगकालीि रोर्का उर्दाहरर्हरु  

➢ उच्च रक्तचाप 

➢ मधुमेह  

➢ र्दीघगकालीि कलेजोका रोर्हरु  

➢ अटोइक्षमनू्य आमिार्ी रोर् 

यक्षर्द क्तस्थर छ भिे, खोप लर्ाउिु पछग  |  

➢ क्यान्सर घटािमा भएकाले खोप लर्ाउिु पछग  | 

सक्षक्रय उपचारमा भएकाले िाक्टरसंर् समयको लाक्षर् छलफल र्िुगपछग  | 

➢ प्रक्षर्रिामा अिम क्षबरामी 

 

खोप लर्ाउिु पछग  | 

िाक्टरसंर् उपयुक्त समयको लाक्षर् छलफल र्िुगपछग  | 

➢ अंर् प्रत्यारोपर् प्राप्तकर्ाग खोप लर्ाउिु पछग  | 

भखगर प्रत्यारोपर् प्राप्त र्रेका िा उच्च िोज प्रक्षर्रिार्दमिमा भएका 

बाहेक  

➢ ओरल एंटीकोआरु्लेन्टहरू    खोप लर्ाउि सक्छि |  

खोप लर्ाउिे िेत्रमा कक्तिमा 5 क्षमिेटको लाक्षर् लामो समय सम्म प्रत्यि 

पे्रसर लर्ाउिुहोस |  

➢ एकु्यट मायोकाक्षिगयल इन्फर्क्गि 

िा एकु्यट स्ट्र ोक  

खोप कोलाक्षर् 3 रे्दक्तख 6 मक्षहिा कुिुगहोस  

अिस्था क्तस्थर भएपक्षछ   

 

• खोप प्राप्त र्िे व्यक्तक्तहरुले आफ्िो मेक्षिशि जारी राख्न सक्छि |  

 

बुढापाकाको लागि 

• COVID-19 रोर्बाट बुढापाका समुहहरू जक्षटलर्ा र मृतु्यको उच्च जोक्तखममा छि् । व्यक्तक्तर्र् 

सुरिाको लाक्षर् उिीहरूले जक्षर् सक्दो क्षछटो खोप लर्ाउि आिश्यक छ । 

• क्षिज्ञहरूले यो सुझाि क्षर्दन्छि् क्षक बुढापाका जसले इन्लूएन्जा खोपहरू पक्षहला प्राप्त र्रेका छि् 

सुरक्षिर् रुपमा COVID-19 खोप पाउछि् । 

कमजोर बुढापाकाको लाक्षर्, लाभ र जोक्तखम क्षिरुद्ध र्ौल राम्रोसँर् र्िुगपछग  । 

 

COVID-19 खोपको बारे मा ििीिर्म जािकारीको लाक्षर्:  www.covidvaccine.gov.hk मा जािुहोस | 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/

