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COVID-19 भ्याक्सिन (भिरो सेल) इनएक्सििेटेट CoronaVac (कोरोनाभ्याक) खोपबारे तथ्यपत्र 

 

1. के हो र के का लाभि प्रयोि िररन्छ1  

 

SARS-CoV-2 भाइरसको कारण हुने COVID-19 रोग बिरूद्ध सबिय खोपका लाबग CoronaVac बसफाररस गरीएको छ। 

 

सो खोपलाई बिभेन्सन एण्ड कन्ट्र ोल अफ बिबिि(रोग रोकथाम तथा बनयन्त्रण) (खोपको ियोग) अध्यादेश अन्तगगत (Cap. 

599K) ियोगका लाबग मान्यता बदइएको छ । यो खोप हंगकंगको फामेसी एण्ड पोइिन अध्यादेश (Cap. 138) अन्तगगत 

दताग गररएको छैन् । 

 

कोरोनाभ्याक 3 वर्षवा माबथका िोखखममा रहेका व्यखिहरुको लाबग बसफाररस गररन्छ ।@ 

 
@3 वर्ग मुबनका िालिाबलकाका लाबग कोरोनाभ्याक खोपको ियोगको लाबग, कृपया "6 मबहना देखख 3 वर्ग मुबनका 

िालिाबलकाको लाबग कोरोनाभ्याक खोपको ियोगमा पूरक नोटहरू" हेनुगहोस्। 

 

 मैले (र हेरचाहकतागले) आइटम 1 को माबथको िानकारी पढेको र िुझेको छु 

 

2. तपाईलें CoronaVac प्राप्त िननु िन्दा पभहले के जान्नन आवश्यक छ1 

CoronaVac भनम्न अवस्था िएका व्यक्सिहरूलाई भिनन हुँिैन 

यबद तपाईसँग बनम्न अवस्था(हरू) छ भने, कृपया ✔ उपयुि  मा र साइटमा स्वास्थ्य सेवा 

पेशेवरहरूलाई सूबचत गनुगहोस्। 

मसँग बनम्न 

सतगहरू छन्: 

 CoronaVac वा अन्य बनखिय भ्याखिन, वा CoronaVac को कुनै पबन घटक (सबिय* वा 

बनखिय* अवयवहरू, वा बनमागण िबियामा ियोग गररएको कुनै पबन सामग्री) को एलिी 

िबतबियाको इबतहास; 

  

 खोपमा अबघल्लो गम्भीर एलिी िबतबियाहरू (िसै्त, तीव्र एनाबफलेखिस, एंबियोएिेमा, 

बिस्पबनया, आबद); 
  

 गम्भीर नू्यरोलोबिकल अवस्थाहरू (उदाहरणका लाबग, टर ान्सभसग माइलाइबटस, गुइलेन-ब्यारे 

बसन्ड्र ोम, बिमाइबलनबटंग रोगहरू, आबद); 
  

 अबनयखन्त्रत गम्भीर पुरानो रोगहरू; 

(नोट: सामान्य दीघगकालीन रोगहरूमा मधुमेह, उच्च रिचाप, र कोरोनरी हृदय रोग, आबद 

समावेश छन्। यबद तपाईंको दीघगकालीन रोग खस्थर छ भने, तपाईंले सुरक्षाको लाबग खोप िाप्त 

गनुगपछग  बकनभने दीघगकालीन रूपमा बिरामी व्यखिहरूलाई COVID-19 िाट गम्भीर रोग वा 

मृतु्यको उच्च िोखखम हुन्छ।  यबद तपाईं आफ्नो अवस्थाको िारेमा अबनबित हुनुहुन्छ भने, वा 

तपाईंको रोगमा हालैको पररवतगन भएको छ / और्बधको भखगरको समायोिन / रेफरलको लाबग 

भखगरको आवश्यकता, आबद, कृपया तपाईंको पररवार बचबकत्सक वा खोपको लाबग उपयुि 

समयमा उपखस्थत िाक्टरसँग छलफल गनुगहोस्।) 

  

*बनखिय असबिय SARS-CoV-2 भाइरस (CZ02 स्ट्ररर ेन), एलु्यबमबनयम हाइिर ोिाइि, बिखस्ियम हाइिर ोिन फासे्फट 

िोिाकेहाइिर ेट, सोबियम िायहाइिर ोिन फासे्फट मोनोहाइिर ेट, र सोबियम क्लोराइि सबहत। 
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सावधानीहरु 

 यस खोपिाट िाप्त हुने िबतरक्षाको िाटा अभावका कारण, COVID-19 महामारी बवरुद्ध रोकथाम र बनयन्त्रणको 

साथसाथै आवश्यक सुरक्षाका उपायहरु पबन अपनाउनु पछग  । 

 तीव्र रोगहरू, पुरानो रोगहरूको तीव्र तीव्रता, गम्भीर दीघगकालीन रोगहरू, एटोपी र ज्वरो भएका बिरामीहरूको 

लाबग, खोप सावधानीका साथ ियोग गनुगपछग ; आवश्यक भएमा, िाक्टरको मूल्याङ्कन पबछ खोप बढलाइ गनुगहोस्। 

 मधुमेहका बिरामीहरु र मुछागपने बिरामीहरु, छारेरोग, इन्सोफ्यालोपथी, मानबसकरोगी, वा पाररवाररक इबतहास भएका 

व्यखिहरुमा खोप बददां सावधानी अपनाउनु पछग  । 

 थ्रोम्बोसाइटोपेबनया वा हेमोरेबिक रोगका बिरामीहरुमा इन्ट्र ामस्युलर खोप बदएमा रिस्राव हुन सक्छ, त्यसैले यो 

सावधानीको साथ ियोग गनुगपदगछ। 

 अशि िबतरक्षा िकायगहरू (िसै्त घातक टू्यमर, नेफ्रोबटक बसन्ड्र ोम, एि्स बिरामीहरू) भएका व्यखिहरूमा यस 

उत्पादनको सुरक्षा र िभावकाररता िाटा िाप्त गररएको छैन, र यस उत्पादनको खोप व्यखिगत बवचारको आधारमा 

हुनुपदगछ। 

 मानव इमु्यनोग्लोिुबलन इंिेक्शन बलने व्यखिहरूले िबतरोध िभावलाई असर गनगिाट िोबगन कमसेकम एक 

मबहनाको अन्तरमा यो खोप िाप्त गनुगपछग । 

 यबद खोप पबछ स्नायु िणालीमा कुनै िबतकूल िबतबिया हुन्छभने यसलाई फेरर ियोग नगनुगहोस्। 

 अन्य खोपहरू िसै्त, यो खोप बलने िाप्तकतागहरुमा पबन 100% िभावकाररता नदेखखन सक्छ ।  

 खोप बलएपबछ 15 बमनेटका लाबग अवलोकन गनुगहोस्। 

 

बच्चा जन्माउने उमेरका मभहला  

अनपेबक्षत खालका  गभगवती मबहलामा खोप पबछको असर िारे बचबकत्सकीय परीक्षणको तथ्ांक अत्यन्त सीबमत छ, र 

खोपपबछ गभागवस्थामा यसको नकरात्मक असर िारे कुनै  बनधारण बदन अपयागप्त छ। 

 

ििुवती वा स्तनपान िराउने मभहलाहरू 

गभगवती र स्तनपान गराउने मबहलाहरूको खक्लबनकल िाटा हाल उपलब्ध छैन। 

 

बालबाभलका र भकशोरभकशोरीहरू 

3 देखख 17 वर्ग उमेरका िालिाबलका र बकशोरबकशोरीहरूमा कोरोनाभ्याकको ियोगमा पबहलो र दोस्रो चरणको 

परीक्षणले CoronaVac इमु्यनोिेबनक, सुरबक्षत र राम्रोसँग सहन सके्न भएको देखाएको छ। थप रूपमा, चबलरहेको चरण 

III परीक्षणहरूले पबन यो उमेर समूहमा CoronaVac राम्रोसँग सहन सके्न देखाएको छ। 

मुख्य भूबम चीनमा 3 देखख 17 वर्ग उमेरका िालिाबलका र बकशोरबकशोरीहरू (CoronaVac 200 बमबलयन िोिहरू 

िशाबसत भएको) िीचको सामूबहक खोप अबभयानिाट उपलब्ध िानकारीले िमुख सुरक्षा समस्याहरू देखाएको छैन। 

  



3 

60 बरु् िन्दा माभथका व्यक्सि 

60 वा सो भन्दा िबढका व्यखिहरुमा कुनै पबन खोप नलगाउनु भन्दा कोरोनाभ्याक लगाउंदा फाइदा धैरै रहेको छ । पबहलो 

र दोस्रो चरणको ियोगशालाको पररक्षण अनुसार 60 वा सो भन्दा िबढ उमेरका व्यखिहरुमा यो खोप सुरबक्षत र 

इमुनोिेबनक रहेको छ ।  

 

अन्य और्धी र CoronaVac 

 अन्य खोपहरूसँग एकैसाथ ियोग: एकै समयमा (पबहले, पबछ वा एकैचोबट) इमु्यनोिेबनबसटीमा अन्य खोपहरूसँग 

िबतरक्षा िबतबियाको मूल्यांकनको लाबग कुनै खक्लबनकल अध्ययन गररएको छैन। 

 अन्य और्धीहरूको साथ सहयुि ियोग: इमु्यनोसिेबसभ िर ग्स, िसै्त इमु्यनोसििेबसभ िर ग्स, बकमोथेरापी िर ग्स, 

एखन्ट्मेटािोबलक िर ग्स, एखिलेबटंग एिेन्ट्हरू, साइटोटोखिक िर ग्स, कोबटगकोसे्ट्ररोइि िर ग्स, इत्याबद ले यस खोपको 

िबतरक्षा िबतबिया घटाउन सक्छ। 

 उपचार भइरहेको बिरामीहरू: उपचार भइरहेको बिरामीहरूको लाबग, सम्भव और्बध िबतकृया िाट िच्न 

CoronaVac ियोग गनुग अबघ कृपया स्वास्थ्यकमीको सल्लाह बलनुहोस्। 

 

3. CoronaVac कोरोनाभ्याक कसरी भिइन्छ1 

 

िाथबमक िबतरक्षण लाबग दुई िोि* बदइनुपछग । दोस्रो िोि पबहलो िोि पबछ 28 बदन पबछ बदइन्छ। 0.5 ml िबत िोि। 

 

कोरोनाभ्याकको खोप पाखुराको माबथल्लो भागमा रहेको िेल्टोइि मांसपेबशमा लगाउनु पछग   

 

* JSC-EAP ले बवशेर् समूहका व्यखिहरूको लाबग COVID-19 खोपको थप खुराक(हरू) (िसै्त तेस्रो/र चौथो िोि) 

बसफाररस गरेको छ। बववरणहरूको लाबग, कृपया पूरक तथ् पाना हेनुगहोस् "COVID-19 खोपको को लाबग बसफाररस"। 

COVID-19 संिमणिाट बनको भएका व्यखिहरूका लाबग, कृपया "अबघल्लो COVID-19 संिमण भएका व्यखिहरूका 

लाबग COVID-19 खोपसम्बन्धी तथ्पत्र" हेनुगहोस्। 
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4. सम्भाभवत साइड इफेिहरू1 

 

सम्भाभवत साइड इफेिहरू 18 वरु् वा माभथका लाभि 

धेरै सामान्य साइड इफेिहरू: ≧10% माभनसहरूलाई असर िनु सक्छ 

 खोप लगाएको ठाँउमा दुखे्न 

 टाउको दुखे्न 

 थकान लागे्न 

 

साधारण साइड इफेिहरू: 1–10% माभनसहरूलाई असर िनु सक्दछ 

 खोप हालेको ठाउँ सुबिने, एररथेमा, इन्ड्ोरेशन 

 मांसपेशी दुखाइ   

 वाकवाकी लागे्न  

 पखाला  

 गबठया 

 खोकी कामज्वरो 

 कामज्वरो  

 बचलाउनु  

 भोक नलागे्न 

 राइनोररया  

 घाँटी दुखे्न 

 नाक िन्द हुने 

 पेट दुखे्न 

 

असाधारण साइड इफेिहरू: 0.1%–1% माभनसहरूलाई असर िनु सक्दछ 

 खोप लगाएको  ठाँउमा िलनको महसुस 

 िान्ता गनुग 

 अबतसंवेदनशीलता 

 छाला र मू्यकोसामा समस्या हुने 

 ज्वरो 

 कम्पन 

 फ्ल्याबशंग 

 सूिन 

 चक्कर 

 बनन्द्र
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भवरलै हने साइड इफेिहरू: 0.01%–0.1% माभनसहरूलाई असर िनु सक्दछ 

 मांसपेशी ऐठंन 

 आँखाको ढकनी सुबनिे 

 नाकिाट रगत िगे्न 

 पेट फुल्नु 

 कखियत 

 हाइपोखिया 

 आँखा पाकु्न 

 गमी महसुस गनुग 

 बहचकी 

 कन्िेखक्टभाल कन्िेसन 

 

थोरै असर: <0.01% प्रभतशत माभनसहरूलाई असर िनु सक्दछ 

 िेल्स पाल्सी# 
# हंगकंगमा पोस्ट्र-िाबधकरण अवलोकन 

 

िम्भीर प्रभतकूल घटना 

 3 फेबु्रअरी 2021 सम्म यो खोप सम्बन्धी कुनै गम्भीर िबतकूल घटना पबहचान गररएको छैन् । 

 

3 िेक्सख 17 वरु् उमेरका बालबाभलका र भकशोरीहरूलाई सम्भाभवत साइड इफेिहरू 

धेरै सामान्य साइड इफेिहरू: ≧10% माभनसहरूलाई असर िनु सक्छ 

 खोप लगाएको ठाँउमा दुखे्न 

 

सामान्य साइड इफेिहरू: 1%–10% माभनसहरूलाई असर िनु सक्छ 

 सुई लगाउने ठाउँ: सुबिने, सुबिने 

 असामान्य छाला र शे्लष्म बझल्ली 

 वाकवाकी लागु्न 

 खोकी 

 राइनोररया 

 ज्वरो 

 भोक कम हुनु 

 टाउको दुखे्न 

 थकान 

 ऑरोफरीखन्ियल दुखाइ 
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असामान्य साइड इफेिहरू: 0.1%–1% माभनसहरूलाई असर िनु सक्छ 

 खोप लगाएको ठाउँमा बचलाउनु, छालामा रातो-रातो बवबवरा हुनु 

 पखाला 

 मांसपेशी दुखाइ  

 फररखन्ियल एररबथमा 

 पेट दुखे्न 

 पेट फुल्नु 

 बलम्फिेनाइबटस 

  आँखा को ढकन संिमण 

 अबतसंवेदनशीलता 

 वान्ता हुनु 

 लेररखन्ियल दुखाइ 

 माबथल्लो श्वासिश्वास को संिमण 

 माबथल्लो पेट दुखे्न 

 चक्कर लागु्न 

 छातीमा असहिता 

 

िम्भीर प्रभतकूल घटना 

 नोभेम्बर 2021 सम्म खोप सम्बन्धी कुनै गम्भीर िबतकूल घटना पबहचान गररएको बथएन। 
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5. खोप पभछ प्रभतकूल नभतजाहरु को ररपोभटिंि 

 

स्वास्थ्य बवभाग ("DH") संग एिभगस् िर ग ररयाक्शन ("ADR") ररपोटग गने िणाली छ िसले COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा 

अनुगमन गनग ररपोटग गरे पबछ िबतकूल नबतिाहरु (AEFIs) िाप्त गदगछ। यबद तपाईंलाई खोप लगाए पबछ कुनै शंकास्पद 

िबतकूल नबतिा देखखएमा, कृपया स्वास्थ्यकमीहरूलाई सचेत गनुगहोस् (उदाहरणका लाबग िाक्टरहरू, दन्त बचबकत्सक, 

फामागबसस्ट्रहरू, नसगहरू र बचबनयाँ बचबकत्सा बचबकत्सकहरू), उनीहरूको सल्लाह माग्दा, AEFIs िारे DH लाई ररपोटग गनग 

यबद बतनीहरूले AEFIs खोपसँग सम्बखन्धत हुन सक्छ भिे बवचार गरे भने। 

 

सुरक्षा र COVID-19 खोपसँग सम्बखन्धत खक्लबनकल नबतिाहरूको बनरन्तर अनुगमनको लाबग, खोपका लाबग संकलन 

गररएको तपाईंको व्यखिगत िेटा र अस्पताल िाबधकारी र सम्बखन्धत बनिी स्वास्थ्यसस्थाहरुद्वारा आयोबित तपाईंको 

खक्लबनकल िाटा, पहँुच गनग सबकन्छ र स्वास्थ्य बवभाग द्वारा ियोग गनग सबकन्छ, सम्बखन्धत संगठनहरूले सरकारसँग सहकायग 

गरे (हंगकंग बवश्वबवद्यालय सबहत) त्यस्ता िानकारी अनुगमनका लाबग आवश्यक छ। 

 

खोप लगाएको 24 घण्टापबछ खोप लगाएको  ठाँउमा बपिा भइरहेको वा रातो भएको छ भने  वा यसको अन्य असर केबह 

बदनसम्म देखखएर बचखन्तत भएमा िाक्टरसँग परामशग गनुगहोस् 

 

यबद तपाईं बचबकत्सा उपचार खोजु्नहुन्छ भने, बनबित गनुगहोस् बक तपाईंले स्वास्थ्य टोलीलाई आफ्नो खोपको बववरण िारेमा 

िताउनुहुन्छ र उपलब्ध भएमा उनीहरूलाई तपाईंको खोप रेकिग कािग देखाउनुहोस्। स्वास्थ्यकमीहरूले उबचत  मूल्यांकन 

गनेछन् र आवश्यक परेमा कुनै पबन AEFI लाई ररपोटग गनेछ िुन स्वास्थ्य बवभागलाई स्वास्थ्य सेवाको लाबग महत्वपूणग 

माबननेछ।  

 

कृपया COVID-19 खोपसँग सम्बखन्धत खक्लबनकल घटनाहरूको सुरक्षा र बनरन्तर अनुगमनको लाबग िबतकूल असरिारे 

िानकारी, व्यखिगत र खक्लबनकल िाटा स्वास्थ्य बवभागमा  उपलब्ध गराउन तपाईंको सहमबतसबहत व्यावसाबयक 

स्वास्थ्यकमीहरूलाई AEFI ररपोटग गनग अनुमबत बदनुहोस्। 

 

यो खोप सम्बन्धी िानकारी र साइि इफेक्टको िारेमा थप िानकारीको लाबग, कृपया http://www.covidvaccine.gov.hk 

वेिसाइटमा हेनुगहोस् 

 

स्वास्थ्यकमीहरुलाई सने्दश: 

कृपया बचबकत्सा मूल्यांकन गनुगहोस् र यबद तपाइँ यो खोपसँग सम्बखन्धत AEFI लाई बचबकत्सकीय रूपमा महत्वपूणग मािुहुन्छ 

भने, कृपया वेिपृष्ठमा अनलाइन ररपोबटिंग माफग त स्वास्थ्य बवभागको िर ग अबफसलाई ररपोटग गनुगहोस्। 

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

 

यबद खोप िाप्तकतागले खोपको पछाबि गम्भीर िबतकूल घटनाको अनुभव गरे, कृपया िाप्तकतागलाई अस्पतालमा रेफर 

गनुगहोस् 

 

 

  

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
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 मैले तथ्ांक र व्यखिगत िाटा कलेिनको उदे्दश्यको कथनको ियानमा उपलब्ध सिै िानकारीहरू पढेको छु र 

िुझेको छु र म COVID-19 खोपको कायगिम अन्तगगत मलाई / मेरो िच्चा / मेरो वािग * लाई COVID-19 खोपको 

िशासन गनग सहमत गदगछु।(सरकारको साथ बमलेर (हंगकंग बवश्वबवद्यालय सबहत)) को पहँुच र ियोग (i) मेरो / मेरो 

िच्चा / मेरो वािगको * व्यखिगत िेटा यहाँ समावेश छ र (ii) मेरो / मेरो िच्चा / मेरो वािगको * खक्लबनकल िाटा 

अस्पताल िाबधकरण र सम्बखन्धत बनिी स्वास्थ्य सेवाहरू र स्वास्थ्य पेशेवरहरू द्वारा आयोबित , सुरक्षा र COVID -

19 खोप सम्बन्धी खक्लबनकल घटनाहरू बनरन्तर अनुगमनको उदे्दश्यका लाबग स्वास्थ्य बवभाग द्वारा पहँुच र ियोगको 

रूपमा उदे्दश्यका लाबग आवश्यक छ। 

 

* कृपया अनुपयुि भए मेटाउनुहोस् 

 

संस्करण बमबत: 4 अगस्ट्र 2022 

 

अनुवाबदत संस्करण केवल सन्दभगको लाबग हो। 

अनुवाबदत संस्करण र अङ््गगे्रिी संस्करणको िीचमा बभिताहरूको माबमलामा, अंगे्रिी संस्करण लागु हुनेछ। 

थप िानकारीको लाबग कृपया www.covidvaccine.gov.hk 

 

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

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


