
(Nepali version) 

खोपका लागि तथ्ाांक 

COMIRNATYTM COVID-19 mRNA खोप (BNT 162b2) (नू्यक्लियोसाइड परिमागजित) 

 

1. Comirnaty के हो ि यो के को लागि प्रयोि िरिन्छ 

Comirnaty एक खोप हो जुन SARS-CoV-2 भाइरसको कारण हुने COVID-19 लाई रोक्न प्रयोग गररन्छ। 

वयस्क डोज Comirnaty (30 माइक्रोग्राम/डोज) 12 वर्ष वा माथिका वयस्क र थकशोरहरूलाई थिइन्छ@। 

भ्याक्सिनले प्रथिरक्षा प्रणाली (शरीरको प्राकृथिक बचाव) लाई भाइरसको थवरूद्ध एक्सिबडी र रगि कोथशका उत्पािन गछष  

कारण थिन्छ, त्यसैले COVID-19 को थबरूद्ध सुरक्षा प्रिान गिषछ। 

Comirnaty माप्रथिरक्षा उत्पािन गनष भाइरस समावेश छैन, त्यसैले यसले िपाईईलाई COVID-19 थिन सकै्दन। 

 

खोप रोगको रोकिाम र थनयन्त्रण (भ्याक्सिनको प्रयोग) थनयमन (क्याप. 599K) अन्तगषि COVID-19 संक्रमणलाई रोके्न 

थवशेर् उदे्दश्यको लाथग अथिकृि छ।यो फामेसी र थवर् अध्यािेश (क्याप. 138) अन्तगषि हंगकंगमा ििाष गररएको छैन। 

 
@5 िेक्सख 11 वर्ष उमेरका बालबाथलकाहरूका लाथग, कृपया "5 िेक्सख 11 वर्षका बालबाथलकाहरूको लाथग Comirnaty 

खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू" हेनुषहोस्। 6 मथहना िेक्सख 5 वर्ष भन्दा कम उमेरका लाथग, कृपया "6 मथहना िेक्सख 5 वर्ष 

भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु को लाथग Comirnaty खोप को उपयोग को लागी पूरक नोट" लाई सन्दभष गनुषहोस्। 

Comirnaty बाइभ्यालेि खोप प्राप्त गनेहरूका लाथग, कृपया "Comirnaty बाइभ्यालेि खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू" 

हेनुषहोस्। 

 

2. Comirnatyप्राप्तिर्निभन्दाअिाडीतपाईलेजान्ननपरे्कन िा 

Comirnaty कसलाई नथिने 1 

 यथि िपाईलाई Comirnaty को अथिल्लो डोज, वा सथक्रय पिािष वा यस और्थिको कुनै पथन अन्य सामग्रीहरूसँग 

एलजी छ भने थनम्न: ((4-हाइडर ोिीबु्यटेल)अजेनेथडआइल)बीस(हेिेन-6,1-डायल)बीस(2-हेिेक्सिकानोएट) (((4-

hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)) (ALC-0315); 2-

[(पॉलीिीथलनग्लाइकोल)-2000]-N,N-िाइिेटर ाथिकाइलएस्तामैि (2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide) (ALC-0159); 1,2-थडसे्टरोयल-एसएन-ग्लाइसेरो-3-फास्फोकोलीन (1,2-Distearoyl-

sn-glycero-3-phosphocholine) (DSPC); कोलेस्टर ॉल (cholesterol); पोटेथशयमक्लोराइड (potassium 

chloride); पोटेथशयमडायहाइडर ोजनफासे्फट (potassium dihydrogen phosphate); सोथडयमक्लोराइड 

(sodium chloride); डायसोथडयमफासे्फटडायहाइडर ेट (disodium phosphate dihydrate); सुक्रोज (sucrose); 

रइन्जेिनकोलाथगपानी (water for injection) 

 

चेतावर्ी ि सावधार्ीहरू1 

िपाईलाई खोपथिनु अथि िपाईको डाक्टर, फामाषथसष्ट वा नसषहरूसँगकुरागनुषहोस् यथि : : 

• कुनै पनी अन्य खोप इंजेक्शन ओराफेटरपथछ िपाइलाई थवगिमा Comirnaty थििा िपाईलाई गम्भीर एलजी वा सास 

फेिाष समस्या भएको छ भने। 

• िपाई खोप प्रथक्रयाको बारेमा नभषस महसुस गिै हुनुहुन्छ वा कथहले सुई लगाउने बेलामा बेहोस हुनुभएको छ भने । 

• िपाईलाई गम्भीर थबरामी वा उच्च ज्वरोको संक्रमण भएको छ भने।गक्सम्भर थवर्ाक्त रोगबाट थपथडि व्यक्सक्तहरूको 

लाथग खोप थिलाइ हुनुपिषछ। 

• िपाईलाई रक्तस्रावको समस्याछ , िपाई सथजलै चोटपटक लागे्न हुन्छ वा रगि जम्न नथिन और्िी प्रयोग गनुषहुन्छ भने। 

                                                      
1खोप आपूथिषकिाषद्वारा प्रिान गररएको जानकारीको पालना गनुषहोस् 
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• िपाईसँग कमजोर प्रथिरक्षा प्रणाली छ, HIV संक्रमणजस्ता रोगको कारण वा कोथटषकोसे्टरोइडजस्ता और्िीले 

िपाईको प्रथिरक्षा प्रणालीलाई असर गछष । 

• Comirnaty खोप लगाएपथछ मायोकाडाषइथटस (हृियको मांसपेशीको सूजन) र पेरीकाडाषइथटस (मुटुबाथहरको 

अस्तरको सूजन) को जोक्सखम बि्ने सम्भावना हुन्छ। यी अवस्िाहरू खोप लगाएको केही थिनथभतै्र थवकास हुन सक्छन् र 

मुख्य रूपमा 14 थिनथभत्र िेखा पछष न्। थिनीहरू िोस्रो खोप पथछ िेरै पटक अवलोकन गररएको छ, र प्रायः युवा 

पुरुर्हरूमा िेखा पिषछ। खोप लगाएपथछ, िपाईं मायोकाडाषइथटस र पेरीकाडाषइथटसका लक्षणहरू, जसै्त सास फेनष, 

िड्कन र छािी िुखे्न बारे सचेि हुनुपछष , र यी िेखा परेमा िुरुन्त थचथकत्सकीय ध्यान खोजु्नहोस्। 

 

अरु कुनै पथन खोपको जसै्त, Comirnaty को2-खुराक खोपसषप्राप्त गने सबैलाई पूणष रूपमा  सुरक्षाथिन नसक्न सक्छ र यो 

िाहा हुिैन थक िपाई कथहले सम्म सुरथक्षि हुनुहुनेछ। 

 

बालबागलका 

वयस्क खुराक Comirnaty 12 वर्षमुथनका बच्चाहरुकोलागी थसफाररस गररएको छैन@। 

 

अन्य औषधी िComirnaty 

 

यथि िपाईंले कुनै अन्य और्थि प्रयोग गिै हुनुहुन्छ, भखषरै प्रयोग गनुषभयो वा प्रयोग गनष हुनेछ वा हालसालै कुनैअन्य खोप 

प्राप्त गनुषभयो भने िपाईंको डाक्टर वा फामाषथसस्टलाई बिाउनुहोस् । 

 

िभािवस्था ि स्तर्पार् 

यथि िपाईं गभषविी हुनुहुन्छ वा िपाईं गभषविी हुन सकु्नहुन्छ भने्न लाग्छ भने, िपाईंले यो खोप थलनु अथि आफ्नो डाक्टर, नसष 

वा फामाषथसस्टलाई भनु्नहोस्।  

Comirnaty गभाषवस्िा को समयमा प्रयोग गनष सथकन्छ। िोस्रो र िेस्रो तै्रमाथसकमा Comirnaty खोप लगाइएका गभषविी 

मथहलाहरूको ठूलो मात्रामा जानकारीले गभाषवस्िा वा नवजाि थशशुमा नकारात्मक प्रभाव िेखाएको छैन। पथहलो तै्रमाथसकमा 

खोप लगाएपथछ गभाषवस्िा वा नवजाि थशशुमा हुने असरहरूबारे जानकारी सीथमि भए िापथन गभषपािको जोक्सखममा कुनै 

पररविषन िेक्सखएको छैन। सािै, स्तनपानको समयमा Comirnaty पथन थिन सथकन्छ।  

गभषविी र स्तनपान गराउने मथहलाहरूमा mRNA COVID-19 भ्याक्सिनहरूको सुरक्षामा थविेशी थसफाररसहरू र 

वास्तथवक-थवश्व डाटा सङ्कलनलाई थवचार गिै, खोप-रोकिाम रोगहरूको वैज्ञाथनक सथमथि र उिाउँिो र जुनोथटक रोगहरूको 

वैज्ञाथनक सथमथिले प्रमुख कायषकारीको थवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (JSC-EAP) सँगसँगै उनीहरूलाई mRNA खोपहरू 

Comirnaty प्राप्त गनष थसफाररस गरेको छ, जसमा बाँकीको जनसंख्या लाथग िेस्रो डोज पथन समावेश छ। 

 

िाडी चलाउँदा ि मेगिर् प्रयोि  िदाि 

सेक्शन4 (सम्भाथविसाइडइफेक्ट) मा उक्सल्लक्सखि खोपका केही प्रभावहरूले अस्िायी रूपमा गाडी चालन वा मेथशनहरू 

प्रयोग गनेले िपाईको क्षमिालाई असर गनषसक्छ।िपाईले चालन वा मेथशनहरू प्रयोग गनुष अथि यी प्रभावहरू बन्द 

नभएसम्म कुनुषहोस्। 

 

Comirnaty मा पोटेगियम िसोगडयम हुन्छ 

यस खोपले प्रथिखुराक1  mmol पोटाथसयम (39 थमथलग्राम) भन्दा कम समावेश गिषछ, त्यो आवश्यक रूपमा"पोटेथशयम-

मुक्त"भनु्नहो। 

यस खोपले प्रथिखुराक 1 mmol सोथडयम (23थमलीग्राम) भन्दा कम समावेश गिषछ, त्यो मूलि: "सोथडयम मुक्त" भनु्न हो। 

3. Comirnaty  कसरि गदइन्छ 
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• िपाईको शरीरको मांसपेशीमा 0.3 mL@को ए कइन्जेक्शनको रूपमा पािलोपनपथछC omirnaty थिइन्छ#। 

• िपाईले 2 ईन्जेक्सर्हरू प्राप्त गनुषहुनेछ*, कक्लिमा 21 गदर्को अन्तरालमा*। 

• Comirnaty को पथहलो खुराकपथछ, िपाईले खोपको सषपूरा गरेको21 थिनपथछ त्यथह खोपको िोस्रो खुराक प्राप्त  

गनुषपनेछ*। 

यथि िपाईसँग Comirnaty को उपयोगको बारेमा केथह प्रश्नछ भने, िपाईको डाक्टर, फामाषथसस्ट वानसषलाई सोध्नुहोस्। 

 
# 

JSC-EAP ले मध्य-अन्तरोलेटरल थिघ्रामा कोथमनाषटी भ्याक्सिनको इिर ामसु्कलर इन्जेिन थसफाररस गरेको छ, थवशेर् गरी 

बालबाथलका र थकशोरथकशोरीहरूका लाथग। 

 

* JSC-EAP द्वारा डोजहरू र आवश्यक डोजहरूको सङ््खख्या बीचको अन्तरालहरूमा थसफाररसको लाथग हो। कृपया 

"COVID-19 खोपको अथिररक्त खुराक(हरू) कोलाथग थसफाररस गररएको" पूरक िथ्यपाना हेनुषहोस्। 

COVID-19 संक्रमणबाट थनको भएका व्यक्सक्तहरूकालाथग, कृपया "अथिल्लो COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्सक्तहरूका 

लाथगCOVID-19 खोपसम्बन्धी िथ्यपत्र" हेनुषहोस्। 

 

4. सम्भागवत साइडइफेक्टहरू1 

सबै खोपहरू जसै्त, Comirnatyले साइडइफेक्टहरू थनम्त्त्याउनसक्छ, यद्यथप सबैलाई हँुिैन। 

 

धेिै साधािण साइडइफेक्टहरू: 10 व्यक्लिमा 1भन्दा बढीलाई असि िर्ि सक्दछ 

• इंजेक्शनसाइट: िुखाइ, सुथन्नने 

• िकान 

• टाउकोिुखाइ 

• मांसपेशीिुखे्न 

• थचसो जोड़को िुखाई 

• झाडापखाला 

• ज्वरो 

यी मध्यका केथह अथिररक्त असरहरु युवाको िुलनामा भन्दा 12 िेक्सख 15 वर्षका थकशोरमा प्राय िेरै हुने गिे । 

 

साधािण साइडइफेक्टहरू: 10 व्यक्लिमा 1 लाई असि िर्ि सक्दछ 

• इंजेक्शनसाइटमारािो 

• वाकवाकी 

वान्ता   
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असाधािण साइडइफेक्टहरू: 100 व्यक्लिमा 1लाई असि िर्ि सक्दछ 

• थवस्ताररि थलम्त्फ नोडहरू 

• अस्वस्ि महसुस 

• हाि िुखाई 

• अथनद्रा 

• इंजेक्शन साइटमा थचलाउने  

• एलजीको प्रथिथक्रया ( उिारण. िाग, थचलाउनु) 

• कमजोरी वा ऊजाष / थनद्राको कमी महसूस गने 

• भोक कम लागु्न 

• एकिम िेरै पथसना आउनु 

• राथिमा पथसना आउनु 

 

दनलिभ साइडइफेक्टहरू: 1,000 मा 1 जर्ालाई असि िर्ि सक्छ 

• अस्िायी एकिफी अनुहारको झुकाव 

• एलजीकोप्रथिथक्रया(उिारण.अनुहार सुथन्नने ) 

 

धेिै दनलिभ साइड इफेक्टहरू: 10,000 व्यक्लिहरूमा 1 लाई असि िर्ि सक्छ 

• मायोकाडाषइथटस वा पेरीकाडाषइथटस जसले सास फेनष, िड्कन वा छािी िुख्न सक्छ 

 

थाहा र्भएको (उपलब्ध डाटाबाट अर्नमार् िर्ि सगकँदैर्) 

• गम्भीर एलजी प्रथिथक्रया 

• खोप लगाइएको अंगको व्यापक सुथन्नने 

• अनुहार सुथन्नने (अनुहार सुथन्नने रोगीहरूमा हुन सक्छ जसको अनुहार छालाको थफलर छ) 

• छालाको प्रथिथक्रया जसले छालामा रािो िब्बा वा िागहरू थनम्त्त्याउँछ, जुन टागेट वा "बुल्स-आँखा" जस्तो िेक्सखन 

सक्छ र गािा रािो केन्द्रको वररपरर प्यालर रािो छले्ल (एररथिमा मल्टीफामष) 

• छालामा असामान्य अनुभूथि, जसै्त झुम्त्केको वा िस्रने अनुभूथि (पारास्िेथसया 

• ) 

• अनुभूथि वा संवेिनशीलिा कम हुनु, थवशेर् गरी छालामा (हाइपोएस्िेथसया) 
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5. खोपपगछ प्रगतकूल घटर्ाहरूको रिपोगटिंि 

स्वास्थ्य थवभाग ("DH") संगप्रथिकूल और्थि प्रथिथक्रया ("ADR") ररपोटष गने प्रणाली छ जसले COVID-19 खोपहरूको 

सुरक्षा अनुगमन गनष ररपोटष गरेपथछ प्रथिकूल िटनाहरू (AEFIs)प्राप्त गिषछ।यथि िपाईलाई खोप लगाएपथछ कुनै शंकास्पि 

प्रथिकूल िटना भएको छ भने, कृपया स्वास्थ्यकमीहरूलाई सचेि गनुषहोस् 

(उिाहरणकालाथग डाक्टरहरू, िन्तथचथकत्सक, फामाषथसस्टहरू, नसषहरू र थचथनयाँ थचथकत्सा थचथकत्सकहरू), उनीहरूको 

सल्लाह माग्दा, AEFIs लाई DH लाई ररपोटष गनष यथि थिनीहरूले AEFIs खोपसँग सम्बक्सन्धि हुन सक्छ भने्नथव चार गरे भने। 

 

सुरक्षार COVID-19 खोपसँग सम्बक्सन्धि क्सक्लथनकल िटनाहरूको थनरन्तर अनुगमनको लाथग, खोपका लाथग संकलन गररएको 

िपाईको व्यक्सक्तगि डेटा र अस्पिाल प्राथिकारी र सम्बक्सन्धि थनजी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूद्वारा आयोथजि िपाईको 

क्सक्लथनकल डाटा, पहँुच गनष सथकन्छ र स्वास्थ्य थवभागद्वारा प्रयोग गनष सथकन्छ, प्रासंथगक संगठनहरूले सरकारसँग सहकायष 

गरे (हंगकंग  थवश्वथवद्यालयसथहि) त्यस्ता जानकारी अनुगमनका लाथग आवश्यक छ। 

 

यस्तो अवस्िामा जब इंजेक्शन लगाएको 24 िण्टा पथछ पीडा भैरहेको छवा रािो वृक्सद्ध हुन्छ वा िपाईको साइडइफेक्टले 

िपाईलाई थचक्सन्ति गरररहेको छ वा केथहथिनमा सन्चो भएको िेक्सखिैन भने, कृपया िपाईको डाक्टरलाई सम्पकष  गनुषहोस्। 

 

यथि िपाई थचथकत्सा उपचार खोजु्न हुन्छ भने, थनथिि गनुषहोक्सस्क िपाई लेस्वास्थ्य टोलीलाई आफ्नो खोप थववरणको बारेमा 

बिाउनुहुन्छ र उपलब्ध भएमाउ नीहरूलाई िपाईको खोप रेकडष काडष िेखाउनुहोस्। स्वास्थ्यकमीहरूले उथचिमु ल्ांकन 

गनेछन्र आवश्यकपरेमाकुनैपथनAEFI लाई ररपोटष गनेछ जुन स्वास्थ्य थवभागलाई स्वास्थ्य सेवाको लाथग महत्वपूणष माथननेछ। 

 

कृपया COVID-19 खोप सँग सम्बक्सन्धि क्सक्लथनकल िटनाहरूको सुरक्षार थनरन्तर अनुगमनको लाथग प्रथिकूल िटनािटना 

जानकारी, व्यक्सक्तगि र क्सक्लथनकल डाटा स्वास्थ्य थवभागमा पास गनष िपाईको सहमथि सथहि व्यावसाथयक 

स्वास्थ्यकमीहरूलाई AEFI ररपोटष गनष अनुमथि थिनुहोस्। 

 

खोप सम्बन्धी जानकारी र साइडइफेक्टको बारेमा िप जानकारीको लाथग, कृपया http://www.covidvaccine.gov.hk 

वेबसाइटमा हेनुषहोस् 

 

स्वास्थ्यकमीहरुलाई सने्दि: 

कृपया थचथकत्सा मूल्ांकन गनुषहोस्र यथि िपाई यो खोपसँग सम्बक्सन्धि AEFI लाई थचथकत्सकीय रूपमा महत्वपूणष मानु्नहुन्छ 

भने, कृपया वेबपृष्ठमा अनलाइन ररपोथटिंग माफष ि स्वास्थ्यथवभागको डर ग अथफसलाई ररपोटषगनुषहोस्। 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html 

यथि खोप प्राप्तकिाषले खोपको पछाथड गम्भीर प्रथिकूल िटनाको अनुभव गरे, कृपया प्राप्तकिाषलाई अस्पिालमा रेफर 

गनुषहोस् 
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 मैले िथ्यांक र व्यक्सक्तगि डाटाकलेिनको उदे्दश्यको किनको बयानमा उपलब्ध सबै जानकारीहरू पिेको छु र बुझेको 

छु र म COVID-19 खोपको कायषक्रम अन्तगषिमलाई / मेरो बच्चा / मेरो वाडष * लाई COVID-19 खोपको प्रशासन गनष 

सहमि गिषछु।(सरकारको साि थमलेर (हंगकंग थवश्वथवद्यालयसथहि)) को पहँुच र प्रयोग (i) मेरो / मेरो बच्चा / मेरो 

वाडषको * व्यक्सक्तगिडेटा यहाँ समावेशछ र (ii) मेरो / मेरो बच्चा / मेरो वाडषको * क्सक्लथनकल डाटा अस्पिाल प्राथिकरणर 

सम्बक्सन्धि थनजीस्वास्थ्य सेवाहरू र स्वास्थ्य पशेवरहरूद्वारा आयोथजि , सुरक्षार COVID-19 खोप सम्बन्धी क्सक्लथनकल 

िटनाहरू थनरन्तर अनुगमनको उदे्दश्यका लाथग स्वास्थ्य थवभागद्वारा इनोफ्यार पहँुच र प्रयोगको रूपमा उदे्दश्यका लाथग 

आवश्यक छ। 

 

* कृपया उपयुक्तको रूपमा मेटाउनुहोस् 

 

अनुवाथिि संस्करण केवल सन्दभषको लाथग हो।संस्करण थमथि: 26 नोभेम्बर 2022. 

अनुवाथिि संस्करण र अङ््खगे्रजी संस्करणको बीचमा थभन्निाहरूको माथमलामा, अंगे्रजी संस्करण प्रबल हुनेछ। 

अथिक जानकारीको लाथग कृपया www.covidvaccine.gov.hk 

 

Translated version is for reference only. Version date: 26 November 2022. 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  

 


