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COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम 

बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु 

                                                                                                     23 मार्च 2022 को 

अनुसार 

सामग्रीको ताधिका 

COVID-19 खोपहरुको प्रयोगमा ससफाररशहरु 

1. हामीलाई सकन COVID-19 खोप सलनु आवश्यक छ? 

2. हामीले सकन प्राथसमकता सिनुपछच ? प्राथसमकता समूहहरू के हुन्? 

3. COVID-19 खोपहरुका के प्रकारहरु उपलब्ध हुनेछन्? 

4. के अन्य रोकथामका उपायहरु जारी राख्नुपछच ? 

5. खोपको लागी उमेर सीमा के हो? 

6. कसत मात्राहरु आवश्यक छन् र मात्रा सिने तासलका के हो? 

7. के म Sinovac को िोस्रो डोज  28 सिन भन्दा बढी पसहलो डोजबाट पाउन सक्छु? 

यसबाहेक, के म Comirnaty (BioNTech) खोपको िोस्रो डोज पसहलो डोजको तुलनामा 

21 सिन भन्दा बढी हुन सक्छ? 

8. के म पसहलो र िोस्रो मात्राहरुको रूपमा सवसभन्न प्रकारका खोपहरूको सुई लगाउन 

सक्छु? यसि मैले िुई डोजहरू पूरा गरें  भने, के म सुरक्षा बढाउनको लासग अको ब्रान्डको 

COVID-19 खोप सलन सक्छु? 

9. के मैले 2 डोज भन्दा बढी खोप लगाउनु पछच ? 

10. मैले खोप लगाएको छैन । यसि म COVID-19  संक्रमणबाट सनको भएँ भने खोपको 

एउटा मात्र डोज र्ासहन्छ? 

11. COVID-19 खोप कसलाई सिनु हँुिैन? 

12. कृपया सटकाकरण तथ्य पानाहरुलाई सन्दभच गनुचहोस्। एनासफलक्सिस भनेको के हो? यो 

कसिको सामान्य छ? 

13. Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रयोग पसछ कमजोर वृद्धहरूमा मृतु्यिरमा कुनै 

अप्रत्यासशत वा अप्रत्यासशत वृक्सद्ध भएको प्रमाण छ? 

14. के वृद्धवृद्धाहरू र पसहलेको अवस्था भएकाहरूले र्ाँडै खोप लगाउनु पछच ? 

15. Comirnaty (BioNTech) खोपमा COVID-19 भ्याक्सिनसम्बन्धी सल्लाहकार प्यानलको 

सनष्कर्च के छ? 

16. Sinovac खोपमा COVID-19 भ्याक्सिनसम्बन्धी सल्लाहकार प्यानलको सनष्कर्च के छ? 

17. के असहलेका COVID-19 का खोपहरु कुनै न कुनै प्रकारमा प्राभावाकारी छन् ? 

के एकलाई COVID-19 खोप सिइनुपछच  यसि उनी/ऊ एक सनसित समूहको हुन् वा एक सवशेर् अवस्था 

छ भने 

18. ज्वरो आइरहेको 

19. एक बच्चा वा सकशोर 

20. गभचवती र स्तनपान गराउने मसहलाहरू 

21. एलजी इसतहास 
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22. पुरानो रोगहरुसँग 

23. स्वत प्रसतरक्षा रूमेसटक रोगहरु 

24. मौक्सखक थक्का-रोधीमा 

25. गू्लकोज 6-फासे्फट सडहाइडर ोजनेस (G6PD) को कमी 

26. पूवच COVID-19 संक्रमणसंग 

27. COVID-19 भाइरसको संक्रमणको साथ 

28. क्वारेन्टाइन अन्तगचत 

29. हंगकंग पुगे्न व्यक्सिहरु जो अझै पूणच रुपमा खोप लगाउन बाध्य छन् 

30. अन्य खोपहरु प्रशाससत 

31. वृद्ध 

COVID-19 खोपको तेस्रो डोजको लासग हालको व्यवस्था 

32. मैले COVID-19 खोपको असतररि डोज(हरू) कहाँ प्राप्त गनच सक्छु? 

33. COVID-19 खोपको असतररि डोज(हरू) लासग को योग्य छ? 

34. COVID-19 खोपको असतररि डोज(हरू) कोलासग योग्य इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्सिहरू 

को हुन्? 

35. COVID-19 खोपको असतररि डोज(हरू) बीर्को अन्तराल कसत हो? 

36. COVID-19 खोपको तेस्रो डोजका लासग कुन ब्रान्डहरू ससफाररस गररन्छ? 

37. यसि एक व्यक्सिले हङकङ बासहर खोपको पसहलो र/वा िोस्रो डोज र/वा तेस्रो डोज  

प्राप्त गयो भने, असतररि डोज(हरू) प्राप्त गिाच के सवर्ार गनुचपछच ? 

38. यसि म COVID-19 संक्रमणबाट सनको भएँ भने खोपको थप डोज (हरू) आवश्यक छ? 

39. के 12 िेक्सख 17 वर्च उमेरका सकशोरहरूले COVID-19 खोपको तेस्रो डोज सलन 

आवश्यक छ? 

40. यसि कुनै व्यक्सिले यसअसि सामुिासयक खोप केन्द्रमा खोपको पसहलो र िोस्रो डोज 

सलएको सथयो भने, के उनीहरू तेस्रो डोजको लासग सनजी डाक्टरको क्सिसनकमा जान 

सक्छन्? 

41. यसि व्यक्सिले Sinovac(CoronaVac) वा BioNTech(Comirnaty) खोपको िुई डोज 

पाएको छ र 180 सिन भन्दा बढी भएको छ भने, मैले तेस्रो डोज कसहले प्राप्त गनुचपछच ? 

42. िोस्रो डोजको 180 सिन पसछ मैले खोपको तेस्रो डोज समयमै प्राप्त गनच नसकेमा के 

गनुचपछच ? 

Fosun Pharma/ BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA खोप (BNT162b2) को बारेमा 

असधक 

सामान्य प्रश्नहरु 

43. COVID-19 खोपका फाइिाहरु के हुन्? 

44. Comirnaty खोप (COVID-19 mRNA खोप) के को लागी प्रयोग गररन्छ? 

45. हामीले Comirnaty खोपको प्रशासन असि के सवर्ार गनुचपछच ? 

46. Comirnaty खोप कसरी सिइन्छ? 

47. के म यसि और्धी सलइरहेको छु भने एकसाथ कोसमचनेसट खोप प्रशाससत गनच सक्छु? 

48. गभचवती वा स्तनपान मसहलाहरु Comirnaty खोप प्राप्त गनच सकु्नहुन्छ? 
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49. के म कोसमचनेसट खोपको प्रशासन पसछ पसन भेसहकल र्लाउन वा मेसशनको प्रयोग गनच 

सक्छु? 

50. कोसमचनेसट खोपले के समावेश गिचछ र प्याकेटसभत्र के राक्सखएको हुन्छ? 

51. नु्यक्सिक एससड खोपहरु तुलनात्मक रुपमा नयाँ खोप पे्लटफमचहरु हुन् तथा मानवहरुमा 

असहलेसम्म प्रयोग गररएको छैन। कोसमचनेसट खोपको सुरक्षा र प्रभावकाररता कसरी 

सनधाचरण गररएका छन्? 

सुरक्षा 

52. कोसमचनेसट खोपका सम्भासवत साइड इफेक्टहरु के हुन्? 

53. के कोसमचनेसट खोपको प्रशासनका लागी कुनै पूवचसावधानीहरु छन्? 

54. मैले यसि कोसमचनेसट खोपको प्रशासनपसछ गम्भीर साइड ईफेक्टहरु अनुभव गछुच  भने के 

गनुचपछच ? 

प्रभावकाररता 

55. के Comirnaty खोपले तत्काल काम गछच ? 

56. असहलेसम्मको क्सिसनकल अध्ययनबाटको डाटा अनुसार, Comirnaty खोपले कसत 

सुरक्षा प्रिान गिचछ? 

57. के Comirnaty खोपले एक एकल मात्रापसछ सुरक्षा प्रिान गनच सक्छ? 

58. Comirnaty खोपको पसहलो मात्रा प्राप्त गररसकेपसछ, के एक प्राप्तकताचले िोस्रो मात्राको 

लागी अको COVID-19 खोपमा पररवतचन गनच सक्छ? 

59. के Comirnaty गम्भीर COVID-19 रोकथाम गनचमा प्रभावकारी छ? 

60. Comirnaty भ्याक्सिन भेररयन्ट सवरुद्ध प्रभावकारी छ? 

गुणस्तर 

61. हङकंगलाई आपूसतच भएको Comirnaty खोप कहाँ उत्पािन गररएको हो? हङकंगलाई 

आपूसतच भएको खोपहरुको गुणस्तर कसरी सुसनसित गने? 

62. Comirnaty खोपको भण्डारणमा कडा आवश्यकताहरू छन्। सतनीहरू के हुन? 

63. Comirnaty खोपको कडा भण्डारण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्िै, प्रशासन असि 

यसको गुणस्तर कसरी कायम राख्न ससकन्छ? 
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COVID-19 खोपहरुको प्रयोगमा ससफाररशहरु 

1. हामीिाई धकन COVID-19 खोप धिनु आवश्यक छ? 

र्सलरहेको कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) महामारीले सवश्वव्यापी रूपमा एक महत्वपूणच 

रोगको भारी सनम्त्त्याउँछ। हङकंगमा, मासमला र प्रकोपहरु ररपोटच हुने काम जारी छ। COVID-19 को 

प्रभावहरूलाई सावचजसनक स्वास्थ्य र समाजमा र समुिायको लासग सिगो तरीकामा सामान्य 

गसतसवसधहरुलाई सुर्ारु गनचको लासग, हाम्रो जनसङ्याको पयाचप्त अनुपात र्ाँडै खोप लगाउनुपछच  । 

तथ्यमा, COVID-19 सवरुद्द खोपहरुलाई मध्यम तथा सििचकाल SARS-CoV-2 सवरुद्ध जनसङ्या 

प्रसतरक्षा वृक्सद्ध गरेर महामारीको साथको लागी एक महत्वपूणच स्वास्थ्य उपकरण मासनन्छ।  

धेरै िेशहरुमा सटकाकरण असभयान शुरू गररसकेका िेशहरुको अनुभवले िेखाएको छ सक बढ्िो 

खोप कवरेजसँगै COVID-19 को महामारीको क्सस्थसतमा केसह िेशहरुमा सुधार भैरहेको छ। 

COVID-19 को खोपले COVID-19 को संक्रमणलाई रोक्न सक्छ, र यसि संक्रसमत भयो भने COVID-

19 बाट गम्भीर रोग र मृतु्यको जोक्सखम िटाउन सक्छ। COVID-19 संक्रमणबाट गम्भीर रोग र मृतु्य 

िरको जोक्सखममा रहेका व्यक्सिहरु जसै्त उन्नत उमेर वा पुरानो रोगसँग व्यक्सिहरु, मतभेि सबना, 

व्यक्सिगत सुरक्षाको लासग खोप लगाउनु पछच । COVID-19 भाइरसको जोक्सखममा पने वा 

असतसंवेिनशील र कमजोर व्यक्सिहरुमा सने धेरै जोक्सखम भएका व्यक्सिहरुलाई जसतसक्दो र्ाँडो खोप 

लगाउनु पछच । 

2. हामीिे धकन प्राथधमकता धिनुपछय ? प्राथधमकता समूहहरू के हुन्? 

खोप खररि लामो समयसम्म हङकङको समू्पणच जनसंयालाई लसक्षत गरी राक्सखएको छ। खोपहरू 

उपलब्ध हँुिा प्रारक्सम्भक र्रणमा सीसमत आपूसतचको प्रत्याशामा, सबरामी र मृतु्यिर िटाउन र आवश्यक 

सेवाहरू कायम राख्नको लासग स्थानीय जनसंयाका सनसित प्राथसमकता समूहहरूलाई पसहले खोप 

लगाउन पसहर्ान गरी र्रणबद्ध दृसिकोण अपनाउनुपछच । 

स्वास्थ्य सवभागको स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्र अन्तगचतका िुई वैज्ञासनक ससमसत र प्रमुख कायचकारी 

असधकृतबाट सनयुि र्ार सवज्ञ सल्लाहकारको ससफाररसमा खोपको आपूसतच अवस्था र खोप 

कायचक्रमको प्रगसतलाई ध्यानमा राखी डा. सरकारले केही समूहका लासग खोपको व्यवस्था गने सनणचय 

गरेको छ । सववरणहरूको लासग कृपया यो पृष्ठ भ्रमण गनुचहोस्: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme 

3. COVID-19 खोपहरुका के प्रकारहरु उपिब्ध हुनेछन्? 

BNT162b2 (Comirnaty(BioNTech) खोप) र Sinovac Biotech (Hong Kong) (Sinovac खोप) 

को लासग Fosun Pharma/BioNTech को सवशेर्ताहरू तलको तासलकामा हाइलाइट गररएको छ। 

खोप 

BNT162b2  

(Comirnaty 

BioNTech खोप) 

CoronaVac 

(Sinovac 

खोप) 

प्लाटफमच mRNA सनक्सिय 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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खोप 

BNT162b2  

(Comirnaty 

BioNTech खोप) 

CoronaVac 

(Sinovac 

खोप) 

मात्रा तासलका 

(पसहलो र िोस्रो मात्रा बीर् 

मध्यान्तर) 

2 मात्राहरु 

(कम्तीमा 21 सिन) 

2 मात्राहरु 

(28 सिन) 

सेल्फ लाइफ 

 -75°C मा 9 

मसहना(±15°C); 

 2-8°Cमा 1 मसहना 

(31सिन ) 

12 मसहना 2-

8°C (पूसि गनच) 

प्रशासन मागच इन्टर ामस्युलर इन्टर ामस्युलर 

कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग, कृपया 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose मा जानुहोस्। 

4. के अन्य रोकथामका उपार्हरु जारी राख्नुपछय ? 

जनसंया स्तरको संरक्षण छोटो अवसधमा प्राप्त हुनेछैन। त्यहाँ सामासजक िूरी, राम्रो हात स्वच्छता र 

सावचजसनकमा मास्क लगाउने ससहत प्रसारणको जोक्सखम कम गनचको लागी अन्य हस्तके्षपहरूमा 

सावचजसनक स्वास्थ्य रणनीसतहरू जारी गनच आवश्यक छ। 

त्यहाँ बढ्िो प्रमाणहरू छन् सक COVID-19 भाइरस र इन्लूएंजा भाइरसको सह-संर्रणले रुग्णता र 

मृतु्यिरमा महत्त्वपूणच प्रभाव पानच र सह-संक्रसमत व्यक्सिहरूमा नराम्रो नसतजा पानच सक्छ। COVID-19 

को सवश्वव्यापी महामारीको सन्दभचमा, यो सवशेर् रुपले सुसनसित गनच महत्त्वपूणच छ सक मासनसहरु जो 

इन्लूएन्जा र COVID-19 िुबैको संक्रमण वा जसटलताहरुबाट ठुलो जोक्सखममा छन्, जसै्त स्वास्थ्य सेवा 

कायचकताच र बुढेसकालीन वयस्कहरूले (सवसृ्ततको लागी कृपया स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्रको वेबसाइट 

“हङकंगमा 2021/22 मौसमका लागी मौसमी इन्लुएन्जा खोपका बारे बारम्बार सोसधने प्रश्नहरू" मा 

सन्दभच गनुचहोस्) पहँुर् गनच र मौसमी इन्लूएन्जा खोप प्राप्त गनच सक्दछन्। 

5. खोपको िागी उमेर सीमा के हो? 

ससनोभ्याक खोप प्राप्त गनचको लासग नू्यनतम उमेर 3 मा िटाइनेछ 15 फेबु्रअरी 2022 बाट; BioNTech 

खोप प्राप्त गनचको लासग नू्यनतम उमेर 5 मा िटाइनेछ 16 फेबु्रअरी 2022 बाट। 

6. कधत मात्राहरु आवश्यक छन् र मात्रा धिने ताधिका के हो? 

Comirnaty (BioNTech) खोपको ससफाररश गररएको समय तासलकामा कक्सम्तमा 21 सिनको 

अन्तरालमा प्रशाससत 2 मात्राहरु समावेश गिचछ। Sinovac खोपको ससफाररस गररएको तासलकामा 2 

मात्राहरु हुन्छन् र िोस्रो मात्रा 28 सिन पसछ लगाउनु पिचछ | 

पसहलेको COVID-19 संक्रमण नभएकाहरूका लासग, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्सिहरूका लासग 

RCH ससहत आवासीय हेरर्ाह िरहरू (RCHs) का बाससन्दाहरूका लासग ससनोभ्याक खोपको पसहलो 

डोज र िोस्रो डोज बीर्को अन्तराल 21 सिन हो। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
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प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सँग जोसडएको खोप रोकथाम रोगहरू र 

वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एन्ड जुनोसटक रोगहरू (JSC) मा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो  

COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा  COVID-19खोपको प्रयोगबारे 

छलफल गरेको सथयो। अद्यावसधक गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत 

हुन्छ। कृपया सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग यहाँ क्सिक गनुचहोस् र कायाचन्वयन व्यवस्थाहरूको लासग 

यहाँ क्सिक गनुचहोस्। 

कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग, कृपया 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose मा जानुहोस्। 

COVID-19 सनको भएका व्यक्सिहरूको लासग खोप व्यवस्थाको लासग, कृपया प्रश्न 10 हेनुचहोस्। 

अन्य खोपहरू बीर्को अन्तरालको सन्दभचमा, कृपया प्रश्न 30 लाई सन्दभच गनुचहोस्। 

7. के म Sinovac को िोस्रो डोज  28 धिन भन्दा बढी पधहिो डोजबाट पाउन सक्छु? 

र्सबाहेक, के म Comirnaty (BioNTech) खोपको िोस्रो डोज पधहिो डोजको 

तुिनामा 21 धिन भन्दा बढी हुन सक्छ? 

असहले, त्यहाँ केसह सुरक्षा, प्रसतरक्षा र Sinovac खोप प्राप्त गनच बारे केसह मात्रामा जानकारी छ | यसि 28 

सिन भन्दा बढी भए द्रोसो मात्रा पसन सकेसम्म सछटो लगाउनु पिचछ | शंखला िोहोराउनु कुनै आवश्यक 

छैन | 

Comirnaty (BioNTech) खोपको िुई डोजको तासलका लगभग 21 सिन फरकमा प्रबक्सन्धत गनुचपछच  । 

हाल , यसि पसहलो डोज िेक्सख 21 सिन भन्दा बढी भइसकेको छ भने सुरक्षा , प्रसतरक्षा र खोप प्राप्त गने 

प्रभावकाररताको बारेमा सीसमत जानकारी छ, युनाइटेड से्टट्स सेन्टर फर सडसजज कन्टर ोल एण्ड 

सप्रभेन्सनले शङ्खला िोहोयाचइ नगररकन िोस्रो खुराक र्ाँडो भन्दा र्ाँडो सिन ससफाररस गछच । 

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सँग जोसडएको खोप रोकथाम रोगहरू र 

वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एन्ड जुनोसटक रोगहरू (JSC) मा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो COVID-

19  संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा COVID-19  खोपको प्रयोगबारे छलफल गरेको 

सथयो। अद्यावसधक गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। कृपया 

सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग यहाँ क्सिक गनुचहोस् र कायाचन्वयन व्यवस्थाहरूको लासग यहाँ क्सिक 

गनुचहोस्। 

COVID-19 खोपहरूको तेस्रो डोजको हालको कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग, कृपया 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose मा क्सिक गनुचहोस्। 

8. के म पधहिो र िोस्रो मात्राहरुको रूपमा धवधभन्न प्रकारका खोपहरूको सुई िगाउन 

सक्छु? र्धि मैिे िुई डोजहरू पूरा गरें  भने, के म सुरक्षा बढाउनको िाधग अको 

ब्रान्डको COVID-19 खोप धिन सक्छु? 

सावचजसनक सिस्यहरूलाई सम्भव भएसम्म एउटै उत्पािनको साथ पसहलो िुई डोजहरू पूरा गनच 

सल्लाह सिइन्छ। असाधारण पररक्सस्थसतहरुमा जहाँ खोप प्राप्तकताच एकै प्रकारको खोपसँग शंृ्खला पूरा 

गनच असमथच छ (उिाहरणको लासग पसहलो डोजपसछ एनासफलेक्सिसको कारण;  वा यसि खोप अब 

उपलब्ध वा सुलभ छैन), अको COVID-19 खोपसँग खोप केस-िर-केस आधारमा सवर्ार गनच 

ससकन्छ। एनासफलेक्सिस भएकाहरूका लासग र िोस्रो डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गनच आवश्यक 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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छ, कृपया आफ्नो उपक्सस्थत डाक्टर वा पाररवाररक डाक्टरबाट सम्बक्सन्धत डाक्टरको प्रमाणीकरण पत्र 

(िोस्रो डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गने कारणहरू ससहत) प्राप्त गनुचहोस् र खोप स्थलमा उपक्सस्थत 

हुनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले व्यक्सिगत पररक्सस्थसतहरूमा आधाररत खोपको व्यवस्था गनेछन्। 

थप रूपमा, खोप-रोकथाम रोगहरूको वैज्ञासनक ससमसत र इमासजचङ र जुनोसटक रोगहरूको वैज्ञासनक 

ससमसत (JSC) सँगसँगै प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) ले कोसभड-को तेस्रो 

डोजको प्रयोगमा सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू अद्यावसधक गरेको छ। COVID-19 खोपहरू, यसले 

व्यक्सिहरूको योग्य समूहहरूलाई तेस्रो डोजको रूपमा Comirnaty  खोप सलन ससफाररस गरेको छ, 

तर CoronaVac खोपको लासग व्यक्सिगत प्राथसमकतालाई सम्मान गररन्छ।  

9. के मैिे 2 डोज भन्दा बढी खोप िगाउनु पछय ?  

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सँग जोसडएको खोप रोकथाम रोगहरू र 

वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एन्ड जुनोसटक रोगहरू (JSC) मा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो COVID-

19  संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा COVID-19  खोपको प्रयोगबारे छलफल गरेको 

सथयो। अद्यावसधक गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। कृपया 

सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग यहाँ क्सिक गनुचहोस् र कायाचन्वयन व्यवस्थाहरूको लासग यहाँ क्सिक 

गनुचहोस्। 

COVID-19 खोपहरूको तेस्रो डोजको हालको कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग, कृपया 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose मा क्सिक गनुचहोस्। 

10. मैिे खोप िगाएको छैन । र्धि म COVID-19  संक्रमणबाट धनको भएँ भने खोपको 

एउटा मात्र डोज चाधहन्छ? 

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (JSC-EAP) द्वारा संलग्न भ्याक्सिन रोकथाम रोगहरू र 

उिाउँिो र जुनोसटक रोगहरूमा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरू 

र बालबासलकाहरूमा COVID-19 खोपको प्रयोगबारे छलफल गरेको सथयो। अपडेट गररएको सहमसत 

अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। कृपया सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग यहाँ 

क्सिक गनुचहोस् र कायाचन्वयन व्यवस्थाहरूको लासग यहाँ क्सिक गनुचहोस्। 

"असिल्लो COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरूको लासग COVID-19 खोपको तथ्यपत्र" समयमै 

अद्यावसधक गररनेछ। 

11. COVID-19 खोप कसिाई धिनु हँुिैन? 

एउटै COVID-19 खोपको असिल्लो डोज, ससक्रय पिाथच वा खोपको कुनै पसन िटकमा गम्भीर 

असतसंवेिनशीलता भएको इसतहास भएका व्यक्सिहरूले खोप प्राप्त गनुच हँुिैन। Polyethylene glycol 

(PEG) र polysorbate* प्रसत गम्भीर असतसंवेिनशीलता भएको इसतहास भएकाहरूले Comirnaty 

(BioNTech) खोप सलनु हँुिैन। ससनोभ्याक भ्याक्सिन नपाउने अन्य व्यक्सिहरूको लासग, कृपया प्रश्न 66 

हेनुचहोस्। 

* Comirnaty (BioNTech) खोपमा PEG समावेश छ। पोसलसोबेट Comirnaty(BioNTech) 

भ्याक्सिनमा समावेश नभए पसन PEG सँग नसजकको सम्बन्ध छ। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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12. कृपर्ा धटकाकरण तथ्य पानाहरुिाई सन्दभय गनुयहोस्। एनाधििक्सिस भनेको के 

हो? र्ो कधिको सामान्य छ? 

एनासफलाक्सिसले गम्भीर र तत्काल एलजी प्रसतसक्रयालाई बुझाउँछ जसले क्सिसनकल संकेत र 

लक्षणहरू समावेश गिचछ, जसै्त हाइब्स, नाउससया, ररंगटा लागु्न, हाइपोटेन्सन (असाधारण कम 

रिर्ाप), सुसन्ननु, वा स्वाँ स्वाँ हुनु (श्वासप्रश्वासमा कि हुनु)  

14 िेखी 23 सडसेम्बर, 2020 सम्म, Comirnaty (BioNTech)   खोपको कूल 1,893,360 मात्राहरु 

संयुि राज्यमा पसहलो मात्राको रुपमा सिइएको सथयो। उनीहरूको भ्याक्सिन प्रसतकूल िटना ररपोसटिंग 

प्रणाली (VAERS) लाई ररपोटच गररएको प्रसतकूल िटनाहरू मधे्य, यी मधे्य 21 प्रसतवेिनलाई 

Comirnaty (BioNTech) बायोटेक भ्याक्सिनले खोप लगाएपसछ एनासफलैक्सिस हुने सनधाचरण गररएको 

सथयो, प्रशाससत 11.1 प्रसत समसलयन मात्राको िरमा अनुरुप। रोग सनयन्त्रण र रोकथामको लासग 

अमेररकी केन्द्रहरू (CDC) अनुसार, यी मासमलाहरुमधे्य 20 का लासग फलो-अप जानकारी उपलब्ध 

सथयो र सबै सनको भइसकेका सथए वा िर छासडएका सथए। सयनी 21 मधे्य 17 मासमलाहरुमा (81%) 

एलजी वा एलजी प्रसतसक्रयाहरूको एक िस्तावेज ईसतहास सथयो र सातको एनासफलाक्सिसको इसतहास 

सथयो।  

13. Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रर्ोग पधछ कमजोर वृद्धहरूमा मृतु्यिरमा कुनै 

अप्रत्याधित वा अप्रत्याधित वृक्सद्ध भएको प्रमाण छ? 

जनवरी 2021 सम्ममा सविेशी स्वास्थ्य असधकारीहरू र सवश्व स्वास्थ्य संगठनबाट उपलब्ध जानकारी र 

ससफाररसहरूको आधारमा, Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रयोग पसछ कमजोर वृद्धहरूमा 

मृतु्यिरमा कुनै अप्रत्यासशत वा असप्रय वृक्सद्ध भएको कुनै प्रमाण छैन। ररपोटच गररएको मृतु्य पसन यसको 

प्रयोगको कारणले भएको हो भने्न कुनै स्पि प्रमाण छैन। 

यो सनष्कर्चमा पुग्छ सक असधकांश कमजोर वृद्धहरूका लासग, गम्भीर COVID-19 रोग कोसचको जोक्सखम 

कम गने फाइिा खोप प्राप्त गने जोक्सखम भन्दा बढी हुन्छ। 

14. के वृद्धवृद्धाहरू र पधहिेको अवस्था भएकाहरूिे चाँडै खोप िगाउनु पछय ? 

प्रमुख कायचकारीको सवज्ञ सल्लाहकार प्यानलमा संलग्न स्वास्थ्य सवभागको सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन 

अन्तगचत खोप रोकथाम गनच ससकने रोगसम्बन्धी वैज्ञासनक ससमसत र उिाउँिो र जुनोसटक रोगसम्बन्धी 

वैज्ञासनक ससमसतका सवज्ञहरूले वृद्धवृद्धाहरू र पूवच-अवक्सस्थत अवस्था भएकाहरूलाई ससफाररस गरेका 

छन्। उनीहरूलाई गम्भीर रोग र मृतु्यको उच्च जोक्सखम हुने भएकाले र्ाँडै खोप लगाइन्छ। Comirnaty 

(BioNTech) र Sinovac COVID-19 खोपहरू गम्भीर रोगहरू र COVID-19 संक्रमणबाट हुने 

मृतु्यबाट जोगाउन अत्यसधक प्रभावकारी छन्, जुन सामान्यतया T-cell प्रसतसक्रयासँग सम्बक्सन्धत छ। 

वृद्धवृद्धाहरूले जसत सक्दो र्ाँडो COVID-19 खोप सलनुपिचछ, जाडोको इन्लुएन्जा मौसमको आगमन 

असि। 

15. Comirnaty (BioNTech) खोपमा COVID-19 भ्याक्सिनसम्बन्धी सल्लाहकार 

प्यानिको धनष्कर्य के छ? 

COVID-19 भ्याक्सिन (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) सम्बन्धी 

सल्लाहकार प्यानलले आसधकाररक COVID-19 खोपहरूको सनरन्तर लाभ-जोक्सखम सवशे्लर्ण गनच 

बोलाएको पसछल्लो बैठक र गररएका ससफाररसहरूबारे, कृपया पसछल्लो सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तलाई 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
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सन्दभच गनुचहोस्। 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

16. Sinovac खोपमा COVID-19 भ्याक्सिनसम्बन्धी सल्लाहकार प्यानिको धनष्कर्य के 

छ? 

COVID- 19 भ्याक्सिन ) https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) सम्बन्धी 

सल्लाहकार प्यानलले आसधकाररक COVID- 19 खोपहरूको सनरन्तर लाभ -जोक्सखम सवशे्लर्ण गनच 

बोलाएको पसछल्लो बैठक र गररएका ससफाररसहरूबारे, कृपया पसछल्लो सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तलाई 

सन्दभच गनुचहोस्। 

)https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

17. के अधहिेका COVID-19 का खोपहरु कुनै न कुनै प्रकारमा प्राभावाकारी छन् ?  

त्यहाँ धेरै प्रकारका सर्न्ताहरू (VOC) सवश्वव्यापी रूपमा प्रसाररत सथए, जसमा पसहलो पटक युनाइटेड 

सकंगडम (Alpha), िसक्षण असिका (Beta), ब्रासजल (Gamma), भारत (Delta) र बोत्सवाना 

(Omicron) मा िेखा पर् यो। 

सामान्यतया, अध्ययनहरूले िेखाएको छ सक अवक्सस्थत खोपहरूले गैर-सवसभन्न सवरुद्ध राम्रो काम 

गिचछ। भेररयन्टहरू सवरुद्धको प्रभावकाररता डेटा खोपहरूद्वारा सभन्न हुन्छ। सवशेर् गरी, ओसमक्रोन 

एउटा उिीयमान संस्करण हो जुन पसहलो पटक िसक्षणी असिकी िेश (बोत्स्वाना) मा 11 नोभेम्बर 

2021 मा फेला परेको सथयो। धेरै संयामा स्पाइक मु्यटेसन (30 भन्दा बढी) को उपक्सस्थसतको कारणले 

यस संस्करणको बारेमा सर्न्ता छ, जसले सम्भासवत रूपमा भाइरसको टर ान्ससमसससबसलटी बढाउनुका 

साथै खोपको प्रभावकाररता िटाउन सक्छ। हङकङ SAR को स्वास्थ्य सवभागले COVID-19 

भेररयन्टहरू पिा लगाउन सक्षम छ र सतनीहरूको िटना र सवकासलाई नसजकबाट सनगरानी गरररहेको 

छ। 

िुबै Comirnaty (BioNTech) र Sinovac COVID-19 खोप गम्भीर रोगहरु र COVID-19 

संक्रमणबाट मृतु्य, जो सामान्यतया सट- सेल प्रसतसक्रयासँग बर्ाउनमा धेरै प्रभावी छन्। एक्सन्टबडी 

प्रसतसक्रया संक्रमण र लक्षण रोगको रोकथामसँग सम्बक्सन्धत छ। यो VOC को लासग असधक संवेिनशील 

छ। तसथच, यो सवसभन्न खोपहरु बीर् फरक हुन सक्छ। 

सकेसम्म र्ाँडो उच्च COVID-19  खोप कवरेज प्राप्त गनच र भाइरल प्रसारणको संभावनालाई कम 

गनचको लासग कडा गैर और्सध हस्तके्षप जारी राख्नु महामारीलाई सनयन्त्रण गनच र सवसवधताको उद्भव 

रोक्न प्राथसमकता लक्ष्य हुनेछ। 

 

के एकलाई COVID-19 खोप सिइनुपछच  यसि उनी/ऊ एक सनसित समूहको हुन् वा एक सवशेर् अवस्था 

छ भने 

18. ज्वरो आइरहेको 

COVID-19 खोपलाई तीव्र ज्वरो सम्बन्धी रोगहरुबाट पीसडत व्यक्सिहरुको लागी सढलाई गनुचपिचछ।  

19. एक बच्चा वा धकिोर 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
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COVID-19 खोपको लक्षणात्मक COVID-19 रोग सवरुद्ध उच्च प्रभावकाररता छ। यो खोप 

सकशोरसकशोरीहरूलाई लक्षणात्मक COVID-19 रोगबाट जोगाउन र सामुिासयक प्रसारण कम गनच, 

साथै समग्र सामुिासयक रोग प्रसतरोधात्मक क्षमता बढाउन महत्त्वपूणच हुनेछ। 

मायोकासडचसटस वा पेररकाडाचइसटस Comirnaty खोपको प्रसतकूल िटनाहरु िुबै सविेश र स्थानीयमा 

ररपोटच गररएको छ, बहुमत सकशोरावस्थामा िोस्रो डोज पसछ भयो। धेरै प्रभासवत केसहरु लई उपर्ारको 

लासग राम्रो प्रसतसक्रया सिनेछन् र सामान्यतया उनीहरुको लक्षणहरु सुधार भएपसछ उनीहरुको सामान्य 

िैसनक गसतसवसधहरुमा फकच न सक्छन्। सकशोर र युवा वयस्क Comirnaty खोप पसछ हप्ताको लासग 

कडा व्यायामबाट बचु्नपछच । यसि उनीहरु मायोकासडच सटस वा पेररकाडाचइसटसको लक्षणहरु जसै्त तीव्र र 

सनरन्तर छाती िुखे्न, सास फेनच गाह्रो हुने, वा खोप पसछ धड्कनको लक्षण िेखा पछच न् उनीहरुलाई 

तत्काल सर्सकत्सा ध्यान खोजु्नपछच । 

3 िेक्सख 17 वर्च उमेरका बालबासलका र सकशोरसकशोरीहरूमा Sinovac खोपको प्रयोगमा र्रण I र II 

परीक्षणहरूले ससनोभ्याक खोप इमु्यनोजेसनक, सुरसक्षत र राम्रोसँग सहन सके्न िेखाएको छ। थप 

रूपमा, र्सलरहेको र्रण III परीक्षणहरूले पसन यो उमेर समूहमा Sinovac खोप राम्रोसँग सहन सके्न 

िेखाएको छ। मेनल्याण्ड र्ीनमा 3 िेक्सख 17 वर्च उमेरका बालबासलका र सकशोरसकशोरीहरू 

(Sinovac खोपको 100 समसलयन डोजहरू प्रशाससत भएको) मा व्यापक खोप असभयानबाट उपलब्ध 

जानकारीले प्रमुख सुरक्षा समस्याहरू िेखाएको छैन। 

असधक बारम्बार सोसधने प्रश्नहरूको लासग, कृपया क्सिक गनुचहोस्: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf  

खोप रोकथाम गनच ससकने रोग र वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एण्ड जुनोसटक सडसजज (JSC) ले 25 

फेबु्रअरीमा प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सक्सम्मसलत बैठक बोलायो र 

वयस्कहरूलाई तीन मसहनाको लासग Comirnaty खोपको तेस्रो डोज ससफाररस गरेको सथयो। 

उनीहरूले CoronaVac वा Comirnatyभ्याक्सिनको2  डोज पाएपसछ। 5 िेक्सख 17 वर्चका बालबासलका 

र सकशोरसकशोरीहरूका लासग, JSC-EAP ले Comirnaty खोपको पसहलो 2 खुराकहरू बीर्को 

अन्तराललाई 12 हप्ताबाट 8 हप्तासम्म िटाउन ससफाररस गरेको छ जुन मध्य-जांिको anterolateral 

पक्षमा intramuscularly सिइनुपछच । JSC-EAP ले CoronaVac को िुई डोज प्राप्त गरेका 12 िेक्सख 17 

वर्चका सकशोरहरूलाई िोस्रो डोजको 3 मसहनापसछ कोरोनाभ्याक वा कसमनाचटीको तेस्रो डोज प्राप्त गनच 

ससफाररस गरेको छ। Comirnaty को 2 डोज प्राप्त गरेका सकशोरसकशोरीहरूलाई िोस्रो डोजको 5 

मसहनापसछ त्यही खोपको तेस्रो डोज प्राप्त गनच ससफाररस गररन्छ, जबसक CoronaVac व्यक्सिगत 

प्राथसमकताका आधारमा वैकक्सिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपछच । 

कृपया https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm क्सिक 

गनुचहोस् COVID-19 खोपको खुराकहरू बीर्को छोटो अन्तरालहरूको लासग अपोइन्टमेन्ट 

व्यवस्थाको लासग। 

सटप्पणी: मुय कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) द्वारा संलग्न भ्याक्सिन रोकथाम 

रोगहरू र वैज्ञासनक ससमसत सम्बन्धी वैज्ञासनक ससमसत (JSC) ले असिल्लो COVID-19 संक्रमण भएका 

व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा COVID-19 खोपको प्रयोगबारे छलफल गर् यो। , र अद्यावसधक 

गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग 

कृपया https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm र 

कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm क्सिक गनुचहोस् । 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
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20. गभयवती र स्तनपान गराउने मधहिाहरू 

हङकङमा उपलब्ध गराइएका BioNTech र Sinovac  भ्याक्सिनहरू COVID-19 सम्बक्सन्धत गम्भीर 

रोग र मृतु्य सवरुद्ध अत्यसधक प्रभावकारी छन्। सतनीहरू मासनसहरूलाई गम्भीर रोग वा COVID-19 

संक्रमणबाट मृतु्यबाट जोगाउन प्रभावकारी छन्। तथ्याङ्कले िेखाउँछ सक गभचवती मसहलाहरू गैर-

गभचवती जनसंयाको तुलनामा, COVID-19 संक्रमण पसछ गम्भीर प्रसतकूल पररणामहरू सवकास गने 

उच्च जोक्सखममा छन्। COVID-19 ले समयपूवच जन्मको जोक्सखम 2 गुणा र सवस्ताररत प्रसव मृतु्यिर 

(अथाचत् जीवनको पसहलो 28 सिनमा मृत जन्म र नवजात सशशुको मृतु्यको योगफल) लगभग 50% 

बढाउँछ। अध्ययनहरूले यो पसन िेखाएको छ सक COVID-19 खोपहरू गभचवती मसहलाहरूमा 

अस्पताल भनाच र मृतु्यको जोक्सखम कम गनच जसिकै प्रभावकारी छन् सतनीहरू गैर-गभचवती जनसंयामा 

छन्। यसबाहेक, केही अध्ययनहरूले गभचवती मसहलाहरूमा COVID-19 खोप पसछ उत्पन्न हुने 

एक्सन्टबडीहरू नाभीको माध्यमबाट भू्रणमा जान सके्न र मसहलाहरूले स्तनपानको समयमा 

बच्चाहरूलाई सुरक्षा प्रिान गनच सके्न िेखाएको छ। और्सध कम्पनीहरूको पसछल्लो ससफाररस अनुसार 

गभचवती र सुते्करी मसहलालाई BioNTech र Sinovac भ्याक्सिनबाट खोप लगाउन ससकन्छ। 

सवज्ञहरूले बारम्बार यी मसहलाहरूमा खोपले प्रभावकारी सुरक्षा प्रिान गनच सके्न कुरा औलं्याएका छन् 

र उनीहरूलाई सकेसम्म र्ाँडो खोप सलन ससफाररस गरेका छन्।  

Hong Kong College of Obstetricians and Gynecologists (HKCOG) को गभचवती र स्तनपान 

गराउने मसहलाहरूमा कोसभड-१९ खोप लगाउने सल्लाहका लासग (अन्तररम; 21 फेबु्रअरी 2022 मा 

अपडेट गररएको), कृपया (अङ्गे्रजी संस्करण मात्र) मा जानुहोस्। 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7

501.pdf 

21. एिजी इधतहास 

एलजीको इसतहास भएका व्यक्सिहरूका लासग, तलका 2 अवस्थाहरूका लासग सावधान रहनुहोस् र 

उनीहरूले डाक्टरसँग परामशच गनुचपछच : 

तत्काल (1 िन्टा सभत्र) पसहलेको COVID-19 खोप वा 1 कक्षा भन्दा बढी और्सधको लासग गम्भीर 

एलजी प्रसतसक्रया; 

असिल्लो COVID-19 खोपमा एलजी प्रसतसक्रया जुन स्व-सीसमत छैन वा मौक्सखक एक्सन्ट-एलजी 

और्सधहरूले समाधान नगरेको छ। 

पसहलो डोज खोप लगाएपसछ एनासफलेक्सिस भएका र िोस्रो डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गनच 

आवश्यक पनेहरूका लासग, कृपया आफ्नो उपक्सस्थत डाक्टर वा पाररवाररक डाक्टरबाट सम्बक्सन्धत 

डाक्टरको प्रमाणीकरण पत्र (िोस्रो डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गने कारणहरू ससहत) प्राप्त 

गनुचहोस् र अस्पतालमा उपक्सस्थत हुनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले व्यक्सिगत पररक्सस्थसतहरूमा 

आधाररत खोपको व्यवस्था गनेछन्। 

22. पुरानो रोगहरुसँग 

कृपया सनम्न इन्फोग्रासफिलाई सन्दभच गनुचहोस्: 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf


(Nepali version) 

 3 महत्त्वपूणच सवर्ारहरू 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.

pdf 

 िीिचकालीन रोगहरूका उिाहरणहरू 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_e

n.pdf 

23. स्वत प्रधतरक्षा रूमेधटक रोगहरु 

हंगकंग सोसाइटी अफ रूमेटोलोजीले मे 2021 मा अटोइमु्यन रूमेसटक रोग भएका सबरामीहरुको 

लासग  COVID-19  खोपमा सहमसत र ससफाररसहरु अनुसार, यसि क्सस्थसत अपेक्षाकृत क्सस्थर छ र 

और्सधमा हालै कुनै समायोजन छैन, सवशेर्ज्ञहरु लाई सवश्वास छ सक यी सबरामीहरुलाई सवर्ार गनुच पछच । 

COVID-19 को संकुर्न र यसको जसटलताबाट पीसडत हुने सम्भावनालाई कम गनच COVID-19 खोप 

प्राप्त गिै हो। यद्यसप रुमेसटक रोगहरु िीिचकालीन रोगहरुको समूह हो, यो COVID-19 खोपको 

सवरोधाभास छैन। धेरै जसो अवस्थामा, खोपको फाइिाहरु जोक्सखम भन्दा टाढा छन्। 

24. मौक्सखक थक्का-रोिीमा 

मौक्सखक थक्का-रोधीमा व्यक्सिहरु COVID-19 खोप प्राप्त गनच सक्छन् र उनीहरु और्सध जारी राख्नु 

पछच । खोप को इंटर ामस्युलर इंजेक्शन पसछ, 5 समनेट वा बढीको लासग स्थायी िबाव इंजेक्शन साइटमा 

लागू गररनु पछच । 

25. गू्लकोज 6-िासे्फट धडहाइडर ोजनेस (G6PD) को कमी 

गु्लकोज-6-फासे्फट सडहाइडर ोजनेस (G6PD) को अभावबाट ग्रस्त व्यक्सिहरूमा COVID-19 

खोपहरूको प्रयोगमा सीसमत सुरक्षा र प्रभावकाररता डेटा छन्। और्सध कम्पनीहरूले प्रिान गरेको 

जानकारीबाट, G6PD अभाव contraindication वा सावधानीको सूर्ीको बीर्मा उले्लख गररएको 

छैन | यी व्यक्सिहरू सतनीहरूको अवस्था खोप लासग उपयुि छ सक छैन भनेर बारे कुनै प्रश्न छ भने, 

कृपया सर्सकत्सा सल्लाह खोजछौ।ं 

26. पूवय COVID-19 संक्रमणसंग 

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (JSC-EAP 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2) द्वारा संलग्न भ्याक्सिन रोकथाम रोगहरू र 

उिाउँिो र जुनोसटक रोगहरूको वैज्ञासनक ससमसतले यसको प्रयोगको बारेमा छलफल गयो। असिल्लो 

COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बच्चाहरूमा COVID-19 खोपहरू, र अद्यावसधक गररएको 

सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत गररएको छ। सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग 

कृपया https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm क्सिक 

गनुचहोस् र कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm मा क्सिक 

गनुचहोस्। 

"अधिल्लो COVID-19 सङ््कक्रमण भएका व्यक्सिहरूका िाधग COVID-19 खोपसम्बन्धी 

तथ्यपत्र" 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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समयमै अद्यावसधक गररनेछ। 

27. COVID-19 भाइरसको संक्रमणको साथ  

COVID-19 खोपहरू हाल पोि एिपोजर प्रोफेलेक्सिसको रूपमा ससफाररस गररिैन। COVID-19 

खोपको पोस्ट एिपोजर प्रोफेलेक्सिसको रूपमा सुरक्षा र प्रभावकाररतामा हाल कुनै प्रमाण छैन। 

हङकङमा उपलब्ध प्रते्यक COVID-19 खोपका लासग िुई डोज आवश्यक छ र खोपको शङ्खला पूरा 

गनच लागे्न समय COVID-19 को सामान्य इन्युबेशन अवसधभन्दा लामो हुनेछ। 

28. क्वारेन्टाइन अन्तगयत 

COVID-19 भाइरसको सम्भासवत व्यक्सिमा COVID-19 रोगहरूको सवकास र संक्रमणको सम्भासवत 

आगमन प्रसारणको जोक्सखमलाई सवर्ार गिै, COVID-19 खोप उपयुि क्वारेन्टाइन अवसध समाप्त 

नभएसम्म स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरु द्वारा सुझाव गररए अनुसार स्थसगत गररनु पछच । 

29. हंगकंग पुगे्न व्यक्सिहरु जो अझै पूणय रुपमा खोप िगाउन बाध्य छन् 

उनीहरु हंगकंग पुगु्न भन्दा पसहले खोप शंृ्खला समाप्त गनचको लासग उनीहरुको सक्दो प्रयास गनुचपछच । 

सरकारले हाल जनतालाई सनम्न COVID-19 खोपहरू उपलब्ध गराउँछ: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine  

त्यस्ता आवश्यकताहरूले तपाईंले खोपहरूको पसहलो र िोस्रो डोज प्राप्त गनच सक्षम हुनुहुन्छ सक गिैन 

भने्न कुरालाई असर गनच सक्छ । यस्तो आवश्यकताहरु प्रभासवत हुन सक्छ सक तपाइँ क्रमशः बासहर र 

हंगकंगमा, भ्याक्सिनको िुई डोज प्राप्त गनच सक्षम हुनुहुन्छ, ससफाररस गररएको तासलका सभत्र: 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html  

हङकङ बासहर खोपको पसहलो डोज प्राप्त गरेका र हङकङमा रहेको COVID-19 खोप कायचक्रम 

अन्तगचत खोपको िोस्रो डोज र त्यसपसछ तेस्रो डोज सलन र्ाहने योग्य जनताका लासग हाल बुसकङ 

प्रणालीले उनीहरूलाई अनलाइन िोस्रो डोज वा तेस्रो डोज खोपको लासग अपोइन्टमेन्ट खोप लगाउन 

अनुमसत सिने छैन। तपाई आफ्नो मनपने सामुिासयक खोप केन्द्र वा सनजी क्सिसनक (यसि लागू हो) जो 

खोप प्रिान गनच सकु्नहुन्छ। तपाईको संगरोध अवसधपसछ, तपाइँको पसहर्ान कागजात, तपाईको पसहलो 

डोज खोप रेकडचको प्रमाण (समसत, खोपको स्थल र खोपको प्रकार ससहत), र तपाईको छनौटको 

टीकाकरण स्थलमा वाक-इनसँगै ल्याउनुहोस् र जानकारी बूथमा सम्पकच  गनुचहोस्। तपाईको 

आवश्यकता टीकाकरण कमचर्ारीहरुद्वारा प्रिान गररएको हुन सक्छ र स्पिीकरण र प्रासंसगक 

सववरणको सवर्ारपसछ पसहलो डोज खोपको ससहत हो। 

30. अन्य खोपहरु प्रिाधसत 

त्यहाँ COVID-19 खोप [Comirnaty (BioNTech) र Sinovac] र कुनै अन्य खोप को प्रशासनको बीर् 

कम्तीमा 14 सिनको नू्यनतम अन्तराल हुनुपछच । त्यहाँ हाल  COVID-19 खोपहरुको अन्य खोपहरुसँग 

साथ प्रशासनमा सीसमत डाटा छ । 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
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त्यहाँ पररक्सस्थसतहरु छन् जब यी खोपहरुको प्रशासन को सबर् अन्तराललाई जायज ठहराईन्छ, जसै्त 

जब COVID-19 र अन्य भ्याक्सिन रोकथाम रोगहरुको जोक्सखम बढेको छ वा जब अको खोप सटटनस र 

रेबीज ससहत एिपोजर रोकथामको लासग आवश्यक छ।  

31. वृद्ध  

वृद्धहरुको लासग  COVID-19 खोप अत्यसधक ससफाररस गररन्छ सकनसक उनीहरु COVID-19  

रोगबाट जसटलता र मृतु्यको उच्च जोक्सखमसँग समूह हो। 

वृद्धहरुलाई COVID-19 को खोप जसतसक्दो र्ाँडो, जाडो इन्लुएन्जाको मौसम को आगमन भन्दा 

पसहले प्राप्त गनुच पछच ।  

COVID-19 खोपको तेस्रो डोजको लासग हालको व्यवस्था 

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सँग जोसडएको खोप रोकथाम रोगहरू र 

वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एन्ड जुनोसटक रोगहरू (JSC) मा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो COVID-

19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा COVID-19 खोपको प्रयोगबारे छलफल गरेको 

सथयो। अद्यावसधक गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। सान्दसभचक 

पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग कृपया 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm क्सिक गनुचहोस्। 

र कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm मा क्सिक 

गनुचहोस्। 

32. मैिे COVID-19 खोपको अधतररि डोज(हरू) कहाँ प्राप्त गनय सक्छु? 

कृपया https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues मा हेनुचहोस्। 

 

33. COVID-19 खोपको अधतररि डोज(हरू) िाधग को र्ोग्य छ? 

 तेस्रो डोज  खोप 

(1) BioNTech (Comirnaty) खोपको िुई डोज वा ससनोभ्याक (CoronaVac) खोपको िुई डोज प्राप्त 

गरेका 12 वर्च वा सोभन्दा मासथका व्यक्सिहरू (अन्तरका सनयमहरूका लासग प्रश्न 35 हेनुचहोस्) 

(2) BioNTech (Comirnaty) खोपको िुई डोज वा ससनोभ्याक (CoronaVac) भ्याक्सिनको िुई डोज 

प्राप्त गरेका 12 वर्च मुसनका इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड बालबासलका (प्रश्न 34 हेनुचहोस्) 

चौथो डोज भ्याक्सिन 

12 वर्च वा मासथका इमु्यनो कम्प्रोमाइज्ड व्यक्सिहरू जसले BioNTech (Comirnaty) खोपको िुई 

डोज वा ससनोभ्याक (CoronaVac) खोपको िुई डोज प्राप्त गरेका सथए (प्रश्न 34 हेनुचहोस्) 

थप रूपमा, यसि हङकङ बासहर प्राप्त भ्याक्सिनको पसहलो र/वा िोस्रो र/वा तेस्रो डोज ससनोभ्याक 

(कोरोनाभ्याक) वा बायोएनटेक (कोसमनाचटी) भ्याक्सिन होइन भने, COVID-19 खोपको तेस्रो वा र्ौथो 

डोजको उपयुितामा व्यक्सिले खोप साइटमा डु्यटीमा रहेका मेसडकल स्टाफसँग परामशच गनुचपछच ।  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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34. COVID-19 खोपको अधतररि डोज(हरू) कोिाधग र्ोग्य इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड 

व्यक्सिहरू को हुन्? 

असतररि डोज(हरू) COVID-19 खोपको लासग योग्य इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्सिहरूले सनम्न 

समूहहरू समावेश गिचछ: 

(i) असहले वा सवगत 12मसहनामा ससक्रय इमु्यनोसपे्रससभ उपर्ारमा यान्सर वा हेमेटोलोसजकल 

िातकता 

(ii) इमु्यनोसपे्रससभ उपर्ारमा ठोस अंग प्रत्यारोपण वा से्टम सेल प्रत्यारोपणका प्राप्तकताचहरू 

(iii) गम्भीर प्राथसमक इमु्यनोडेसफसशयन्सी वा पुरानो डायसलसससमा 

(iv) उन्नत वा उपर्ार नगररएको HIV रोग 

(v) सवगत 6मसहनामा ससक्रय इमु्यनोसपे्रससभ डर ग्स वा इमु्यनोसपे्रससभ केमोथेरापी/रेसडयोथेरापीमा 

इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्सिहरूले तेस्रो डोज COVID-19 खोपको लासग आफ्नो योग्यता पुसि गनचको 

लासग असतररि डोज(हरू)  खोपको सिनमा तोसकएको खोप स्थलमा सम्बक्सन्धत सर्सकत्सा प्रमाणपत्र 

ल्याउनु पछच । एक सर्सकत्सा प्रमाणपत्र टेम्त्पे्लट यहाँ उपलब्ध छ। र्ौथो डोज प्राप्त गनच र्ाहने 

इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड सबरामीहरूका लासग, यसि उनीहरूको तेस्रो डोज खोपको लासग सम्बक्सन्धत 

सर्सकत्सा प्रमाणपत्र जारी गररएको छ भने, उनीहरूले खोप प्राप्त गनचको लासग वैधता अवसध सभत्र 

सम्बक्सन्धत प्रमाणपत्र साथमा ल्याउन सक्छन्। 

35. COVID-19 खोपको अधतररि डोज(हरू) बीचको अन्तराि कधत हो? 

तेस्रो डोज खोप 

(i) इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्सिहरूका लासग: तेस्रो डोज िोस्रो डोजबाट कक्सम्तमा 28 सिनमा सिनुपछच । 

(ii) 11 मार्च 2022 िेक्सख प्रभावकारी, 12 िेक्सख 17 वर्च उमेरका सकशोरसकशोरीहरू जसले 

CoronaVac खोपको िुई डोज पाएका सथए, िोस्रो डोज ससफाररस गररएको 90 सिन पसछ 

कोरोनाभ्याक वा Comirnaty भ्याक्सिनको तेस्रो डोज। 

(iii) 11 मार्च 2022 िेक्सख प्रभावकारी, 12 िेक्सख 17 वर्च उमेरका सकशोरसकशोरीहरू जसले 

Comirnaty खोपको िुई डोज पाएका छन्: Comirnaty खोपको तेस्रो डोज िोस्रो डोजबाट कक्सम्तमा 

150 सिनमा सिइने ससफाररस गररन्छ। तेस्रो डोजको रूपमा कोरोनाभ्याक खोपको व्यक्सिगत 

छनौटलाई सम्मान गररन्छ। 

(iv) Comirnaty (BioNTech) वा CoronaVac (Sinovac) भ्याक्सिनको िुई डोज प्राप्त गरेका 60 वर्च 

वा सोभन्दा मासथका व्यक्सिहरूलाई िोस्रो डोजको 90 सिनपसछ तेस्रो डोज प्राप्त गनच ससफाररस 

गररन्छ। 

(v) Comirnaty (BioNTech) वा CoronaVac (Sinovac) भ्याक्सिनको िुई डोज पाएका 18 िेक्सख 59 

वर्चका व्यक्सिहरूलाई हाल कक्सम्तमा 180 सिनमा तेस्रो डोज सलन ससफाररस गररएको छ, सरकारले 

अन्तराललाई 90 सिनमा िटाउने िोर्णा गनेछ।  
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चौथो डोज भ्याक्सिन 

21 मार्च 2022 िेक्सख लागू हुने गरी, 12 वर्च वा मासथका इमु्यनोकम्प्रोमाइज भएका व्यक्सिहरूलाई तेस्रो 

डोजबाट कक्सम्तमा 90 सिनमा र्ौथो डोज प्राप्त गनच ससफाररस गररन्छ। 

36. COVID-19 खोपको तेस्रो डोजका िाधग कुन ब्रान्डहरू धसिाररस गररन्छ? 

Comirnaty वा CoronaVac खोपको िुई डोज प्राप्त गरेका 18 वर्च वा सोभन्दा मासथका व्यक्सिहरूका 

लासग Comirnaty भ्याक्सिनको तेस्रो डोज कडा रूपमा ससफाररस गररन्छ। यद्यसप, खोपहरूका लासग 

व्यक्सिगत छनौटलाई सम्मान गररन्छ र यी व्यक्सिहरूले ससनोभ्याक (कोरोनाभ्याक) तेस्रो खुराकको 

रूपमा पसन प्राप्त गनच सक्छन्। 

12 िेक्सख 17 वर्चका सकशोरसकशोरीहरूलाई COVID-19 खोपको तेस्रो डोजको लासग ससफाररसको 

लासग, कृपया प्रश्न 39 हेनुचहोस्। 

37. र्धि एक व्यक्सििे हङ्ककङ्क बाधहर खोपको पधहिो र/वा िोस्रो डोज र/वा तेस्रो डोज  

प्राप्त गर्ो भने, अधतररि डोज(हरू) प्राप्त गिाय के धवचार गनुयपछय ? 

यसि खोप लगाइएको व्यक्सिले खोपको पसहलो र/वा िोस्रो डोज र/वा तेस्रो डोज   हङकङ बासहर प्राप्त 

गरेको छ भने, उनीहरूले अनलाइन प्रणाली माफच त खोपको असतररि डोज(हरू) लासग अपोइन्टमेन्ट 

सलन सकै्दनन्। मासथ उले्लक्सखत व्यक्सिहरूले खोपको पसहलो र िोस्रो डोज र/वा तेस्रो डोज  को रेकडच 

ल्याउनुपछच  र खोपको लासग ससधै खोप केन्द्रमा जानुपछच । 

थप रूपमा, यसि हङकङ बासहर प्राप्त भ्याक्सिनको पसहलो र/वा िोस्रो डोज Sinovac(CoronaVac)  

वा BioNTech(Comirnaty)भ्याक्सिन होइन भने, COVID-19 खोपको तेस्रो डोज व्यक्सिले खोप 

साइटमा डु्यटीमा रहेका मेसडकल स्टाफसँग परामशच सलनुपछच । 

38. र्धि म COVID-19 संक्रमणबाट धनको भएँ भने खोपको थप डोज (हरू) आवश्यक 

छ? 

उनीहरूलाई असहले तेस्रो डोज प्राप्त गनच कुनै जरुरी छैन। सरकारले क्सस्थसतको समीक्षा गनच र 

सवज्ञहरूको राय परामशच गनच जारी राखे्नछ, र अन्य िेशहरू/के्षत्रहरूमा भएका अभ्यासहरूको सन्दभच 

पसन सलनेछ। 

सवशेर् आवश्यकता भएका सनको भएका सबरामीहरूले सान्दसभचक डाक्टरको प्रमाणीकरण पत्र (तेस्रो 

डोज ससफाररस गने कारण र खोपको सुझाव सिने समय ससहत) प्राप्त गरेका तेस्रो खुराक प्राप्त गनचका 

लासग उनीहरूले खोप स्थलमा उपक्सस्थत हुन सक्छन् र साइटमा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले व्यवस्था 

गनेछन्। 

39. के 12 िेक्सख 17 वर्य उमेरका धकिोरहरूिे COVID-19 खोपको तेस्रो डोज धिन 

आवश्यक छ? 

12 िेक्सख 17 वर्च उमेरका सकशोरसकशोरीहरू जसले CoronaVac खोपको िुई डोज पाएका सथए, 

िोस्रो डोज ससफाररस गररएको 90 सिन पसछ सिइने CoronaVac वा Comirnaty भ्याक्सिनको तेस्रो 

डोज हो। [ 11मार्च 2022िेक्सख लागू ]। 



(Nepali version) 

Comirnaty खोपको िुई डोज पाएका 12 िेक्सख 17 वर्चका सकशोरसकशोरीहरू: Comirnaty खोपको 

तेस्रो डोज िोस्रो डोजको कक्सम्तमा 150 सिनमा सिइने ससफाररस गररन्छ। तेस्रो डोजको रूपमा 

कोरोनाभ्याक खोपको व्यक्सिगत छनौटलाई सम्मान गररन्छ। [ 11मार्च 2022 िेक्सख लागू ] 

सवज्ञहरूले इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड सबरामीहरू ^ (12 िेक्सख 17 वर्च उमेरका इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड 

सकशोरहरू ससहत) को लासग COVID-19 खोपको तेस्रो डोज ससफाररस गछच न्। Comirnaty 

भ्याक्सिनको तेस्रो डोज कडा रूपमा ससफाररस गररन्छ। यद्यसप, खोपहरूका लासग व्यक्सिगत 

छनौटलाई सम्मान गररन्छ र यी व्यक्सिहरूले ससनोभ्याक (कोरोनाभ्याक) तेस्रो खुराकको रूपमा पसन 

प्राप्त गनच सक्छन्। 

^ इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड सबरामीहरूको सवसशि समूहको सववरणहरूको लासग, कृपया प्रश्न 34 लाई 

सन्दभच गनुचहोस्। 

40. र्धि कुनै व्यक्सििे र्सअधि सामुिाधर्क खोप केन्द्रमा खोपको पधहिो र िोस्रो डोज 

धिएको धथर्ो भने, के उनीहरू तेस्रो डोजको िाधग धनजी डाक्टरको क्सिधनकमा 

जान सक्छन्? 

नागररकहरूले तेस्रो डोजको लासग खोप स्थानहरू छनोट गनच सक्छन्, जसमा सामुिासयक खोप 

केन्द्रहरू, सनजी डाक्टरहरूको क्सिसनकहरू, आसि समावेश छन्। खोप रेकडच प्रणाली माफच त, सवसभन्न 

खोप स्थानहरूमा रहेका सर्सकत्सा कमचर्ारीहरूले सवगतको खोप रेकडचहरू हेनच र तेस्रो डोजको लासग 

रेकडच इनपुट गनच सक्छन्। 

41. र्धि व्यक्सििे Sinovac(CoronaVac) वा BioNTech(Comirnaty) खोपको िुई 

डोज पाएको छ र 180 धिन भन्दा बढी भएको छ भने, मैिे तेस्रो डोज कधहिे प्राप्त 

गनुयपछय ? 

यसि तपाईंले Sinovac(CoronaVac) वा BioNTech(Comirnaty)  भ्याक्सिनको िुई डोज प्राप्त 

गनुचभएको छ र िोस्रो डोज पाएको 180 सिनभन्दा बढी भइसकेको छ भने, तपाईंले जसतसक्दो र्ाँडो 

तेस्रो डोज प्राप्त गनुचपछच । 

42. िोस्रो डोजको 180 धिन पधछ मैिे खोपको तेस्रो डोज समर्मै प्राप्त गनय नसकेमा के 

गनुयपछय ? 

हाल, ससफाररस गररएको तासलका भन्दा बासहर खोप प्राप्त गने सुरक्षा, इमु्यनोजेसनससटी र 

प्रभावकाररतामा सीसमत जानकारी छ। यसि िोस्रो डोज पसछ 180 सिन भन्दा बढी सबत्यो भने, तेस्रो डोज 

सकेसम्म र्ाँडो सिनुपछच । 

 

Fosun Pharma/ BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA खोप (BNT162b2) को बारेमा 

असधक 

Comirnaty खोपको बारेमा बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु 

Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA खोप (BNT162b2) ("Comirnaty 

खोप") को सम्बन्धमा सयनी बारम्बार सोसधएका प्रश्नहरु उत्पािन जानकारीको अनुसार स्वास्थ्य सवभाग 

द्वारा तैयार गरीएको छ।  
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यो डकुमेन्ट समीक्षा अन्तगचत राक्सखनेछ र आवश्यकता अनुसार समय समयमा अद्यावसधक गररनेछ। 

FAQs मा जानकारी साधारण सन्दभचको लागी मात्र असभपे्रत गररएको छ र पेशेवर सर्सकत्सा सल्लाहको 

लागी सवकि होइन। कृपया तपाईंको अवस्थाको बारेमा तपाईंसँग हुन सके्न कुनै प्रश्न वा र्ासोको साथ 

डाक्टर वा फामाचससिसँग परामशच गनुचहोस्। 

 

सामान्य प्रश्नहरु 

43. COVID-19 खोपका िाइिाहरु के हुन्? 

COVID-19 SARS-CoV-2 भाइरसको कारण अत्यासधक संक्रामक हो। एकपटक संक्रसमत भएपसछ, 

गम्भीर जसटलताहरू िेखा पनचसक्छ, र गम्भीर अवस्थाहरूमा, मृतु्य सनम्त्त्याउँछ। यसि तपाईं संक्रसमत 

हुनुभएको छ भने तपाईंले पररवार, साथीभाईहरु र तपाईंको वररपररका अरुहरुलाई रोग फैलाउन 

सकु्नहुन्छ। समुिायको लासग सिगो तरीकाबाट सामान्य गसतसवसधहरुलाई सुर्ारु गनचको लासग, हाम्रो 

जनसंयाको पयाचप्त अनुपातलाई र्ाँडै खोप लगाउनु पछच । 

एक मास्क लगाउनु र सामासजक िूरी राख्नुले तपाईंको संक्रसमत हुने वा अरूमा फैलाउने 

सम्भावनाहरूलाई कम गनच मद्दत गिचछ, तर यी उपायहरू पयाचप्त छैनन्। खोपले यसि तपाईं यसको 

जोक्सखममा हुनुहुन्छ भने भाइरस सवरुद्द लड्नको लागी तपाईंको प्रसतरक्षा प्रणालीलाई तयार पानच सहवती 

रुपमा तपाईंको प्रसतरक्षा प्रणालीसँग काम गनेछ। यसले COVID-19 सवरुद्द उिम सुरक्षा प्रिान गिचछ।  

धेरै िेशहरुमा टीकाकरण असभयान शुरू गररसकेका िेशहरुको अनुभवले िेखाएको छ सक बढ्िो 

खोप कवरेजसँगै COVID-19  को महामारीको क्सस्थसतमा केसह िेशहरुमा सुधार भैरहेको छ। 

COVID-19 को खोपले COVID-19 को संक्रमणलाई रोक्न सक्छ, र यसि संक्रसमत भयो भने COVID-

19 बाट गम्भीर रोग र मृतु्यको जोक्सखम िटाउन सक्छ। COVID-19 संक्रमण बाट गम्भीर रोग र मृतु्य 

िरको जोक्सखममा रहेका व्यक्सिहरु जसै्त उन्नत उमेर वा पुरानो रोगसँग व्यक्सिहरु, मतभेि सबना, 

व्यक्सिगत सुरक्षाको लासग खोप लगाउनु पछच । COVID-19 भाइरसको जोक्सखममा पने वा 

असतसंवेिनशील र कमजोर व्यक्सिहरुमा सने धेरै जोक्सखम भएका व्यक्सिहरुलाई जसतसक्दो र्ाँडो खोप 

लगाउनु पछच ।  

44. Comirnaty खोप (COVID-19 mRNA खोप) के को िागी प्रर्ोग गररन्छ? 

Comirnaty SARS-CoV-2 भाइरसको कारणले हुने COVID-19 रोकथामको लागी प्रयोग गररने एक 

खोप हो।  

खोपले प्रसतरक्षा प्रणाली (शरीरको प्राकृसतक बर्ाव)लाई एक्सन्टबडी र रिकोर्हरु उत्पािन गिचछ जसले 

भाइरस सबरुद्द काम गिचछ, त्यसैले COVID-19 को सबरूद्द संरक्षण सिँिै। 

जबसक कोसमचनेसटले प्रसतरक्षा उत्पािन गनच भाइरसलाई समावेश गिैन, यसले तपाईंलाई COVID-19 

सिनेछैन। 
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45. हामीिे Comirnaty खोपको प्रिासन अधि के धवचार गनुयपछय ? 

तपाईंले Comirnaty प्राप्त गनुचहुिैंन यसि तपाईंलाईः 

 Comirnaty को असिल्लो मात्रा, वा ससक्रय पिाथच वा यस और्सध को अन्य कुनै पसन सामग्री 

संग एलजी छ भने।  

तपाईंलाई खोप सिइनुअसि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरुसँग कुराकानी गनुचहोस् यसिः 

 कुनै पसन अन्य खोपको इंजेक्शनपसछ वा सवगतमा तपाईलाई Comirnaty सिइएपसछ तपाईलाई 

कुनै गम्भीर एलजीको प्रसतसक्रया वा सास फेिाच कसहलै्य समस्या भएको छ भने। 

 तपाईं खोप प्रसक्रयाको बारेमा सर्क्सन्तत महसुस गिै हुनुहुन्छ वा कुनै सुई लगाएर बेहोस भएको 

महसुस गरररहनुभएको छ। 

 तपाईंसंग एक गम्भीर सबमारी वा उच्च ज्वरोको साथ संक्रमण छ। तीव्र ज्वरो सम्बन्धी 

रोगहरुबाट पीसडत व्यक्सिहरुको लागी खोप सढलाई हुनुपछच ।   

 तपाईंसंग रिश्ावको समस्या छ, तपाईं ससजलै र्ोट पाउनुहुन्छ वा रगतको थक्का रोक्न 

और्धी प्रयोग गनुचहुन्छ भने। 

 तपाईंसँग कमजोर प्रसतरक्षा प्रणाली छ, सकनकी एक रोग जसै्त एर्आईभी संक्रमण वा एक 

और्धी जसै्त कोसटचकोसे्टरोइड जसले तपाईंको प्रसतरक्षा प्रणालीलाई असर गिचछ। 

Comirnaty खोप लगाएपसछ मायोकाडाचइसटस (हृियको मांसपेशीको सूजन) र पेरीकाडाचइसटस 

(मुटुबासहरको अस्तरको सूजन) को जोक्सखम बढ्छ। यी अवस्थाहरू खोप लगाएको केही सिनसभतै्र 

सवकास हुन सक्छन् र मुय रूपमा 14 सिनसभत्र िेखा पछच न्। सतनीहरू िोस्रो खोप पसछ धेरै पटक 

अवलोकन गररएको छ, र असधक प्राय: युवा पुरुर्हरूमा िेखा पयो।खोप पछी, तपाई मायोकासडच सटस र 

पेरीकासडच सटसको लक्षणहरुको लासग सजग हुनु पछच , जसै्त सास फेनच, धड्कन र छाती िुखे्न, र तुरुन्त 

सर्सकत्सा ध्यान खोजु्नहोस् यी हुनु पछच । 

कुनै पसन खोपको साथ झैं, Comirnatyको यसलाई प्राप्त गनेहरुलाई पूणच रुपमा सुरक्षा गनच सकै्दन र 

यो थाहा छैन सक तपाईंलाई कसत लामो सुरक्षा हुन्छ। 

तपाईंले Comirnaty को तेस्रो खुराक प्राप्त गनच सकु्नहुन्छ। Comirnaty को प्रभावकाररता, तेस्रो डोज 

पसछ पसन, प्रसतरक्षा कम भएका व्यक्सिहरूमा कम हुन सक्छ। यी अवस्थामा, तपाईंले COVID-19 लाई 

रोक्न मद्दतको लासग शारीररक सावधानीहरू कायम राख्नु पछच । थप रूपमा, तपाईंको नसजकका 

सम्पकच हरूलाई उपयुि रूपमा खोप लगाउनु पछच । तपाईंको डाक्टरसँग उपयुि व्यक्सिगत 

ससफाररसहरू छलफल गनुचहोस्। 

46. Comirnaty खोप कसरी धिइन्छ? 

Comirnaty भ्याक्सिन intramuscularly प्रशाससत गररन्छ। यो खोप कोसच पूरा गनच पसहलो खुराक पसछ 

3 हप्ता पसछ िोस्रो खुराक प्राप्त गनच ससफाररस गररएको छ। 

प्रमुख कायचकारीको सवशेर्ज्ञ सल्लाहकार प्यानल (EAP) सँग जोसडएको खोप रोकथाम रोगहरू र 

वैज्ञासनक ससमसत अन इमसजचङ एन्ड जुनोसटक रोगहरू (JSC) मा वैज्ञासनक ससमसतले असिल्लो COVID-

19 संक्रमण भएका व्यक्सिहरू र बालबासलकाहरूमा COVID-19 खोपको प्रयोगबारे छलफल गरेको 
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सथयो। अद्यावसधक गररएको सहमसत अन्तररम ससफाररसहरू मार्च 13 मा प्रकासशत हुन्छ। कृपया 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm क्सिक गनुचहोस् 

सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग र कायाचन्वयन व्यवस्थाहरूको लासग 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm मा क्सिक 

गनुचहोस्। 

COVID-19 खोपहरूको तेस्रो डोजको हालको कायाचन्वयन व्यवस्थाको लासग, कृपया 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose मा क्सिक गनुचहोस्। 

47. के म र्धि और्िी धिइरहेको छु भने एकसाथ कोधमयनेधट खोप प्रिाधसत गनय सक्छु? 

प्रशासन गनुच असि, यसि तपाइँ प्रयोग गिै हुनुहुन्छ, भखचरै प्रयोग गनुचभएको छ वा कुनै अन्य और्सध 

प्रयोग गनच सकु्नहुन्छ वा कुनै अन्य खोपहरू प्राप्त गनुचभएको छ भने आफ्नो डाक्टरलाई भनु्नहोस्।  

48. गभयवती वा स्तनपान मधहिाहरु Comirnaty खोप प्राप्त गनय सकु्नहुन्छ? 

JSC-EAP ले 23 सडसेम्बर मा एक बैठक बोलायो। सवशेर्ज्ञहरूले गभचवती र स्तनपान गराउने 2021

मसहलाहरूलाई सामान्य वयस्क जनसंयाको लासग समान प्रशाससनक व्यवस्थाससहत तेस्रो खुराक 

 ससहतmRNA खोपहरू प्राप्त गनच ससफाररस गरे। सान्दसभचक पे्रस सवज्ञक्सप्तको लासग कृपया 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm मा क्सिक 

गनुचहोस्। 

49. के म कोधमयनेधट खोपको प्रिासन पधछ पधन भेधहकि चिाउन वा मेधिनको प्रर्ोग 

गनय सक्छु?  

खोपका केही सम्भासवत प्रभावहरूले अस्थायी रूपमा डर ाइभ वा मेसशनहरू प्रयोग गने तपाईंको 

क्षमतालाई असर गनच सक्छ। तपाईंले डर ाइभ वा मेसशनहरू प्रयोग गनुच असि यी प्रभावहरू बन्द 

नभएसम्म कुनुचहोस् (कृपया खोपको सम्भासवत साइड इफेक्टहरूको लासग प्रश्न 52 लाई सन्दभच 

गनुचहोस्)। 

50. कोधमयनेधट खोपिे के समावेि गियछ र प्याकेटधभत्र के राक्सखएको हुन्छ?  

Comirnaty खोप को ससक्रय पिाथच COVID-19 mRNA खोप हो। पातलोपनपसछ, शीशीमा प्रते्यक 30 

माइक्रोग्राम mRNA को साथ 0.3 mL को 6 मात्राहरु सनसहत हुन्छ।  

अन्य तत्वहरु हुन्: 

 ((4-हाइडर ोजाईबुटी) अजानेसडल) सबस(हेक्जान-6,1-सडयल) सबस(2-हेक्जाइलडेकानोएट) 

(ALC-0315) 

 2-[(पोलीथाइलीन ग्लाइकोल)-2000]-N,N-सडटेटर ाडेसाइलाकेटामाइड(ALC-0159) 

 1,2-सडसे्टअरोयल-sn-ग्लाइसेरो-3-फोस्फोकोलाइन (DSPC) 

 कोलेसे्टरोल 

 पोटाससयम िोराइड 

 पोटाससयम सडहाइडर ोजन फोसे्फट 

 सोसडयम िोराइड 

 सडसोसडयम फोसे्फट सडहाइडर ेट 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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 सुक्रोज 

 इन्जेिनहरुको लागी पानी 

खोप एक 2 mL सफा शीशी (सकससम I काँर्)मा 6 मात्राहरुको एक बहुमात्रामा प्रिान गररएको एक 

व्हाइटिेखी अफ-व्हाइट फैलावट(pH: 6.9 िेखी 7.9सम्म) हो, एक रबर स्टपर र आलुसमसनयम 

सीलसंग एक क्सलप-अफ प्लासिक यापको साथ।  

प्याक साइज: 195 शीशीहरु, 5 शीशीहरु, 1 शीशी 

नोट: कम डेड-भोलु्यम ससररन्जहरू र/वा सुईहरू प्रयोग नगरेसम्म (जसै्त कम डेड-भोलु्यम ससररन्ज र 

सुईको संयोजनको डेड भोलु्यम 35 माइक्रोसलटर भन्दा बढी हुनु हँुिैन), यो एकबाट छैठौ ंखुराक 

सनकाल्न पयाचप्त नहुन सक्छ। एकल शीशी। 

51. नु्यक्सिक एधसड खोपहरु तुिनात्मक रुपमा नर्ाँ खोप पे्लटिमयहरु हुन् तथा 

मानवहरुमा अधहिेसम्म प्रर्ोग गररएको छैन। कोधमयनेधट खोपको सुरक्षा र 

प्रभावकाररता कसरी धनिायरण गररएका छन्?  

नू्यक्सिक एससड भ्याक्सिनको ससद्धान्त भनेको भाइरस सभत्रबाट राइबोनू्यक्सिक एससडको अंश सनकाल्नु 

हो, सलसपडहरू बाँध्नुहोस् र यसलाई मानव कोर्हरूमा पररर्य गराउनुहोस्; खोप मानव कोर्हरूमा 

आयात गररन्छ र नयाँ कोरोनाभाइरस स्पाइक प्रोटीनको जीन (एक्सन्टजेन) मानव प्रसतरक्षा प्रणालीलाई 

एंटीबडी उत्पािन गनचको लागी पे्रररत गनच व्यि गिचछ, र संक्रसमत कोर्हरू नि गनच T कोर्हरू 

ससक्रय गनुचहोस्।  

असहलेसम्म, क्सिसनकल परीक्षणहरूमा कुनै महत्त्वपूणच सुरक्षा र्ासोहरू अवलोकन गररएको सथएन, र 

क्सिसनकल परीक्षण (कृपया खोपको सम्भासवत साइड इफेक्टहरूको लासग प्रश्न 52 लाई सन्दभच 

गनुचहोस्) डाटाले COVID-19 रोगको रोकथाममा एक 95 प्रसतशत खोप प्रभावकाररता प्रिशचन गरे 

(कृपया प्रश्न 56 लाई सन्दभच गनुचहोस्) 

स्वास्थ्य सवभागले स्थानीय सुरक्षा प्रोफाइल सनगरानी गिचछ र सवकससत िेश र न्याय के्षत्रका और्सध 

सनयामक प्रासधकरणहरू द्वारा जारी गररएको पसछल्लो सुरक्षा र प्रभावकाररता मूल्याँकन र सवश्व स्वास्थ्य 

संगठन द्वारा प्रर्ाररत गररएको सन्दभचहरूको अनुगमन गनच जारी राखे्नछ। (कृपया प्रश्न 54 लाई सन्दभच 

गनुचहोस्) 

सुरक्षा 

52. कोधमयनेधट खोपका सम्भाधवत साइड इिेक्टहरु के हुन्? 

सबै खोपहरु जसै्त, Comirnaty साइड इफेक्ट सनम्त्त्याउन सक्दछ, यद्यसप सबैलाई त्यो हँुिैन। 

साधारणतया, Comirnaty सामान्य साइड इफेक्टहरू प्रायः हल्का र अस्थायी हुन्छन्। केहीले असधक 

गक्सम्भर, तर सामान्य िुलचभ, प्रसतकूल प्रभावहरु अनुभव गनच सक्छन्।  

यो तथ्य हो सक COVID-19 खोपहरूको अनुसन्धान र सवकास अवसध अन्य सनयसमत खोपहरूको 

तुलनामा धेरै संकुसर्त हुन्छ। तसथच, जनसंयामा व्यापक खोप पसछ िुलचभ वा अप्रत्यासशत गम्भीर 

प्रसतकूल िटनाको िटनालाई पूणच रूपमा नकानच ससकिैन।  
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त्यहाँ िुर संभावना छ सक Comirnaty एक गम्भीर एलजी प्रसतसक्रया पैिा गनच सक्छ। गम्भीर एलजीको 

प्रसतसक्रया सामान्यतया Comirnatyको एक मात्रा प्राप्त गरेको केसह समनेट िेक्सख एक िण्टा सभत्र िेखा 

पिचछ।  

गम्भीर एलजी प्रसतसक्रयाको लक्षणहरूमा सास फेनच गाह्रो हुनु, तपाईंको अनुहार र िाँटी सुसन्ननु, मुटुको 

सछटो धड्कन, तपाईंको समू्पणच शरीरमा नराम्रो सगखाच, र्क्कर आउने र कमजोरी हुन सक्छ।  

Comirnaty अझै क्सिसनकल परीक्षणमा अध्ययन भइरहेको छ। 

कृपया सववरणको लासग खोप तथ्य तथ्य पाना हेनुचहोस्। 

53. के कोधमयनेधट खोपको प्रिासनका िागी कुनै पूवयसाविानीहरु छन्? 

उत्पािनको जानकारीका अनुसार, Comirnatyको प्रशासन पसछ हाइपरसेक्सन्ससटसभटी र एनासफलक्सिस 

हुन सक्छ। Comirnatyको प्राप्तकताचहरुलाई अवलोकनको लासग राख्नु पछच  र कक्सम्तमा 15 समनेटको 

लागी सनगरानी गनुचपछच । 

एनासफलक्सिसको इसतहास भएका व्यक्सिहरुले तपाईंले यो खोप प्राप्त गनुचअसि सुझावको लागी 

तपाईंको डाक्टर वा फामाचससिलाई सोध्नुपछच , र यसि खोप लगाईएको छ भने, उनीहरूले मात्रा प्राप्त 

गरेपसछ कक्सम्तमा 30 समनेटको लागी अवलोकन गनुचपिचछ।  

यसि तपाईसँग तत्काल )1 िण्टा सभत्र  (पसहलेको COVID- 19 खोप वा 1 कक्षा भन्दा बढी और्सधको 

लासग गम्भीर एलजी प्रसतसक्रयाको इसतहास छ, वा पसहलेको COVID- 19 खोपको लासग एलजी 

प्रसतसक्रया जुन स्व -सीसमत छैन वा मौक्सखक द्वारा समाधान नगररएको छ। एक्सन्ट-एलजी और्सधहरू , 

कृपया आफ्नो डाक्टरसँग परामशच गनुचहोस्। 

54. मैिे र्धि कोधमयनेधट खोपको प्रिासनपधछ गम्भीर साइड ईिेक्टहरु अनुभव गछुय  

भने के गनुयपछय ?  

यसि तपाईंले कुनै गम्भीर साइड इफेक्टहरु प्राप्त गनुचहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो डाक्टर, फामाचससि वा नसच 

संग कुरा गनुच पछच । स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले सल्लाह प्रस्ताव गनेछन्, तपाईंको अवस्थाको व्यवस्थापन 

गनेछन् र स्वास्थ्य सवभाग (DH) लाई ररपोटच गनचका लागी उसर्त मूल्यांकन गनेछन्।  

DH संग COVID-19) प्रसतकूल और्सध प्रसतसक्रया ("ADR") प्रसतवेिन प्रणाली छ जसले प्रसतरक्षा 

प्रसतरोधात्मक िटनाहरू प्राप्त गिचछ (AEFIs) ररपोटचहरू, यसि आवश्यक छ भने, खोपको सुरक्षाको 

सनरन्तर अनुगमनको लासग स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले खोपकरणको पालना गिै कुनै पसन प्रसतकूल 

िटनाको प्रसतवेिन गनेछन् जुन सर्सकत्सकीय रूपमा DH को लासग महत्वपूणच छ।   

प्रभावकाररता 

55. के Comirnaty खोपिे तत्काि काम गछय ?  

Comirnaty िुई मात्रा को वगच को रूप मा प्रशाससत छ। तपाईंले पसहलो खुराकबाट केही सुरक्षा 

पाउनुहुन्छ, र िोस्रो खुराकले तपाईंलाई भाइरस सवरुद्ध राम्रो सुरक्षा सिनेछ। खोप लगाएपसछ शरीरमा 

एक्सन्टबडीहरू सवकास गनच र COVID-19 सवरुद्ध सुरक्षा प्रिान गनच समय लाग्छ। 
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56. अधहिेसम्मको क्सिधनकि अध्यर्नबाटको डाटा अनुसार, Comirnaty खोपिे कधत 

सुरक्षा प्रिान गियछ?  

COVID-19 को रोकथाम मा Comirnaty को प्रभावकाररता धेरै ठूलो क्सिसनकल परीक्षणमा अध्ययन 

गररएको सथयो जसमा कुल 44,000 मासनसहर लाई 12 बर्च र मासथका उमेरमा शासमल गररएको सथयो। 

आधाले खोप प्राप्त गरे र आधालाई पे्लसबो सलाइन इन्जेक्शन सिइयो। सहभागीहरुलाई थाहा सथएन सक 

उनीहरुलाई खोप वा पे्लसबो सलाइन इन्जेिन प्राप्त भयो। 

प्रभावकाररता 16 वर्च उमेर (75 बर्च भन्दा मासथका मासनसहरु ससहत) बाट 36,500 भन्दा बढी 

मासनसहरुमा गणना गररएको सथयो जसलाई असिल्लो संक्रमणको कुनै संकेत सथएन। अध्ययनले खोप 

प्राप्त गने मासनसहरुमा लक्षणात्मक COVID-19  मा 95%  कटौती िेखाएको छ (8 मधे्य  वटा 

केसहरुमा  18,198 COVID-19 को लक्षण िेक्सखएको छ) डमी और्सध प्राप्त गनेहरुको तुलनामा 

(18,325 मधे्य 162 मा COVID-19 लक्षण)। यसको मतलब यो हो सक खोपले परीक्षणमा  95% 

प्रभावकाररता िेखाएको छ। 

यो परीक्षणले सहभागीहरुमा COVID-19 95%प्रभावकाररता िेखाएको छ जसमा गम्भीर COVID-19  

को जोक्सखम छ, जसमा अस्थमा, पुरानो फोिोको रोग, मधुमेह, उच्च रिर्ाप वा बडी मास इने्डि> 

30kg/m2 छन्। 

यस र्सलरहेको क्सिसनकल परीक्षणबाट फलो-अप डेटा 16 वर्च र मासथका व्यक्सिहरूको लासग 

प्रभावकाररता सनधाचरण गनच सवशे्लर्ण गररएको सथयो। लगभग 20,000 सहभागीहरूले खोप प्राप्त गरे र 

लगभग 20,000 सहभागीहरूलाई पे्लसबो सिइयो। िोस्रो डोज पसछ सात सिनसम्म उनीहरूमा SARS-

CoV-2 संक्रमण भएको प्रमाण सथएन। 6 मसहनासम्मको अवसधमा खोप समूहमा 77 COVID-19  र 

पे्लसबो समूहमा 850 केसहरू िेखा परेका छन्। समग्रमा, खोपले 91.3%  प्रभावकाररता िेखाएको छ। 

यसबाहेक, 12 िेक्सख 15 बर्च उमेरका सकशोरहरुमा पूवच संक्रमणको प्रमाण सबना, 1,005  

सहभागीहरुमा कुनै खोप नभएको र 978 मधे्य 16 जना जो पे्लसबो पाएका सथए। प्रभावकाररता 100% 

छ। सहभागीहरुमा वा पूवच संक्रमण को प्रमाण सबना, त्यहाँ 1,119 मा 0  जो खोप र 1,110 मा 18  

सहभागीहरु जो पे्लसबो प्राप्त गररयो। यो पसन 100% को प्रभावकाररताको संकेत गिचछ।  

57. के Comirnaty खोपिे एक एकि मात्रापधछ सुरक्षा प्रिान गनय सक्छ?  

Comirnaty को िुई मात्रा पूरा नगने सबरामीहरुमा, खोप प्रभावकाररता पुसि गनच अझैं थप क्सिसनकल 

अध्ययन आवश्यक छ। हालको डाटा अनुसार, एक मात्रापसछ समग्र खोप प्रभावकाररता 82% छ। त्यहाँ 

िेखाउने डाटा पसन छन् सक पसहलो खुराक पसछ र िोस्रो खुराक असि खोप प्रभावकाररता 52% छ।   

58. Comirnaty खोपको पधहिो मात्रा प्राप्त गररसकेपधछ, के एक प्राप्तकतायिे िोस्रो 

मात्राको िागी अको COVID-19 खोपमा पररवतयन गनय सक्छ?  

जनताका सिस्यहरुलाई सम्भव भएसम्म एउटै उत्पािनसँग शंृ्खलाको िुबै डोज पूरा गनचको लासग 

सल्लाह सिइन्छ। असाधारण पररक्सस्थसतहरुमा जहाँ भ्याक्सिन प्राप्तकताच एउटै प्रकारको खोपसँग शंृ्खला 

पूरा गनच असमथच छ (उिाहरणको लासग पसहलो डोजपसछ एनासफलेक्सिसको कारण; वा यसि खोप अब 

उपलब्ध छैन वा सुलभ छ), अको मामला-िर-मामला आधारमा सवर्ार COVID-19 खोपसँग 

टीकाकरण हुन सक्छ ।  
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एनासफलेक्सिस भएकाहरूका लासग र िोस्रो डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गनच आवश्यक छ, कृपया 

आफ्नो उपक्सस्थत डाक्टर वा पाररवाररक डाक्टरबाट सम्बक्सन्धत डाक्टरको प्रमाणीकरण पत्र (िोस्रो 

डोजको लासग अको ब्रान्ड प्राप्त गने कारणहरू ससहत) प्राप्त गनुचहोस् र खोप स्थलमा उपक्सस्थत 

हुनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले व्यक्सिगत पररक्सस्थसतहरूमा आधाररत खोपको व्यवस्था गनेछन्। 

59. के Comirnaty गम्भीर COVID-19 रोकथाम गनयमा प्रभावकारी छ?  

क्सिसनकल परीक्षणहरूको प्रारक्सम्भक डाटा अनुसार, सवज्ञहरू सवश्वास गछच न् सक यसि तपाईंले COVID-

19 प्राप्त गनुचभयो भने पसन खोपले तपाईंलाई गम्भीर सबरामी हुनबाट बर्ाउन सक्छ, तर यो अझै पसन 

असधक क्सिसनकल परीक्षण डाटाद्वारा पुसि हुन आवश्यक छ।   

60. Comirnaty भ्याक्सिन भेररर्न्ट धवरुद्ध प्रभावकारी छ? 

कृपया प्रश्न 17 लाई सन्दभच गनुचहोस्। 

गुणस्तर 

61. हङ्ककंगिाई आपूधतय भएको Comirnaty खोप कहाँ उत्पािन गररएको हो? 

हङ्ककंगिाई आपूधतय भएको खोपहरुको गुणस्तर कसरी सुधनधित गने?  

फोसुन फमाचले सिएको जानकारीका अनुसार, हङकंगका लासग Comirnaty खोपहरु जमचनी 

िेशहरूमा उत्पािन गररनेछ।  

खोप सनमाचताहरुले फमाचयुसटकल इन्से्पिन को-अपरेसन स्कीम (PIC/S) गुड म्यानुफ्याक्चररङ 

प्राक्सक्टस (GMP) मापिण्ड वा बराबर संग पालना गनुचपिचछ। आयासतत खोपसँग यसले सवसशिताहरु 

पूरा गिचछ भनेर प्रमासणत गनचको लागी सवशे्लर्णको प्रमाणपत्र पसन छ।  

62. Comirnaty खोपको भण्डारणमा कडा आवश्यकताहरू छन्। धतनीहरू के हुन? 

खोप बालबासलकाको नजर र पहँुर्बाट टाढा राख्नुपछच । 

भण्डारण, म्याि समाक्सप्त, प्रयोग र ह्यान्डसलंग बारे सनम्न जानकारी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूको लासग हो। 

 EXP पसछ िफ़्ती र लेबलमा उले्लख गररएको म्याि समाक्सप्त समसत पसछ यो और्सध प्रयोग 

नगनुचहोस्। म्याि ससकने समसतले त्यो मसहनाको अक्सन्तम सिनलाई जनाउँछ। 

 -90 °C िेक्सख -60 °C मा अल्ट्र ा-कम तापक्रम िीजरमा भण्डार गनुचहोस्। 

 नखोल्ने भाँडाहरू -25 °C िेक्सख -15 °C मा 2 हप्ता सम्मको एकल अवसधको लासग भण्डारण र 

ढुवानी गनच ससकन्छ; मुसद्रत म्याि समाक्सप्त समसत (EXP) नािेको हो। 

 प्रकाशबाट जोगाउनको लासग मूल प्याकेजमा भण्डार गनुचहोस्। 

 -90 °C िेक्सख -60 °C मा जमेको भण्डारण गिाच, खोपको 195-सशशी प्याकहरू 2 °C िेक्सख 8 

°C मा 3 िण्टाको लासग पगाल्न ससकन्छ वा व्यक्सिगत शीशीहरू कोठाको तापक्रममा (30 °C 

सम्म) पगाल्न ससकन्छ। 30 समनेटको लासग हो। 

 एक पटक शीशी टर ेबाट शीशी हटाइएपसछ, यसलाई प्रयोगको लासग पगाल्नुपछच । 

 पक्सग्लसकेपसछ, खोपलाई पातलो गरी तुरुनै्त प्रयोग गनुचपछच । यद्यसप, प्रयोगमा रहेको क्सस्थरता 

डेटाले िेखाएको छ सक एक पटक सिजरबाट हटाइएपसछ, 2 °C िेक्सख 8 °C तापमानमा 1 

मसहना (31 सिन) सम्म भण्डारण गनच ससकन्छ; मुसद्रत म्याि समाक्सप्त समसत (EXP) नािेको। 1-
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मसहना शेल्फ-लाइफ सभत्र 2 °C िेक्सख 8 °C मा, 12 िण्टा सम्म यातायात को लागी प्रयोग गनच 

ससकन्छ। 

 प्रयोग गनुच असि, नखोसलएको खोपलाई 30 सडग्री सेक्सियस सम्मको तापक्रममा २ िण्टासम्म 

भण्डारण गनच ससकन्छ। 

 पक्सग्लएको शीशी कोठाको उज्यालो अवस्थामा ह्यान्डल गनच ससकन्छ। 

 पातलो भएपसछ, खोपलाई 2°C सडग्री सेक्सियसिेक्सख 30 °C भण्डार गनुचहोस् र ढुवानी गनुचहोस् 

र 6 िण्टासभत्र प्रयोग गनुचहोस्। कुनै पसन प्रयोग नगररएको खोप त्यागु्नहोस्। 

 एकपटक सिजरबाट हटाइएपसछ र पातलो भएपसछ, शीशीहरूलाई खारेज गने नयाँ समसत र 

समयको साथ सर्न्ह लगाइनुपछच । 

 एकपटक पक्सग्लसकेपसछ, खोपलाई पुन: जम्मा गनच ससकँिैन। 

 यसि तपाईंले पातलो वा सवलोपनमा कणहरू िेख्नुभयो भने यो खोप प्रयोग नगनुचहोस्। 

 फोहोर पानी वा िरको फोहोरबाट कुनै पसन और्सध नफाल्नुहोस्। तपाईंले अब प्रयोग नगने 

और्सधहरू कसरी फ्याँके्न भनेर आफ्नो फामाचससस्टलाई सोध्नुहोस्। यी उपायहरूले वातावरण 

संरक्षण गनच मद्दत गनेछ। 

63. Comirnaty खोपको कडा भण्डारण आवश्यकतािाई ध्यानमा राख्िै, प्रिासन अधि 

र्सको गुणस्तर कसरी कार्म राख्न सधकन्छ? 

एयरपोटच िेक्सख गोिाम सम्म 

हङकङमा आइपुगेपसछ, खोपहरू युरोपेली सनमाचताद्वारा जारी गररएको मूल प्याकेजमा ससधै गोिाममा 

पठाइनेछ। प्याकेज सभत्रको तापक्रम कायम राख्न सुख्खा बरफ भएको थमचल कने्टनर हो। यातायातको 

समयमा प्रते्यक प्याकेजको सभत्री तापक्रम लग गनच तापक्रम लगर पसन राक्सखनेछ। 

गोिाममा भण्डारण 

गोिाममा आइपुगेपसछ, प्याकेज खोसलनेछ र खोपहरूलाई तुरुनै्त असत कम तापक्रम सिजरहरूमा 

स्थानान्तरण गररनेछ जुन खोपहरूलाई सतनीहरूको आवश्यक भण्डारण तापक्रम (जसै्त -90 ℃ िेक्सख 

-60 ℃) मा कायम राख्न प्रमाणीकरण गररन्छ। गोिाम सजमे्मवार व्यक्सिले प्रयोगको लासग खोपहरूको 

ब्यार् मात्र प्रयोगको लासग जारी गनेछ यसि तापक्रम लगरबाट डाटा जाँर् गररएको छ सक भ्याक्सिनहरू 

सनमाचताबाट गोिामसम्मको समू्पणच यात्रामा आवश्यक भण्डारण तापक्रममा राक्सखएको सथयो। 

तापमान सनगरानी 

मान्य स्थानीय र ररमोट अलामच प्रणालीहरू प्रते्यक अल्ट्र ा-कम तापक्रम िीजरमा स्थापना गररनेछ। कुनै 

पसन तापक्रम भ्रमणको अवस्थामा, अलामच प्रणालीहरूले गोिाम सजमे्मवार व्यक्सिहरूलाई सरे्त 

गनेछन्। ब्याक-अप पावर र आकक्सिक भण्डारण योजनाहरू पावर सवफलता वा अल्ट्र ा-लो तापक्रम 

िीजरहरूको मेकासनकल सवफलताको अवस्थामा पसन उपलब्ध छन्। 

खोपहरू पग्लने 

खोप केन्द्रहरू/साइटहरूबाट अडचरहरू प्राप्त भएपसछ, खोपहरूलाई असत कम तापक्रमको 

सिजरहरूबाट बासहर सनकासलनेछ र गोिाम सभत्रको मान्य सर्सो कोठामा पगासलनेछ, जुन 2 ℃ िेक्सख 8 
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℃ मा तापक्रम कायम राख्न मान्य छ। पक्सग्लएको खोपहरूलाई सतनीहरूको पक्सग्लएको शेल्फ-लाइफ 

(अथाचत् सिजरबाट सनकालेको समयिेक्सख 1 मसहना (31 सिन)) ले लेबल लगाइनेछ, प्याकेज गरी 

डेसलभरीको लासग तयार पाररनेछ, यी सबै प्रमाणीकरण गररएको सर्सो कोठासभत्र गररनेछ। 

खोप सवतरण 

पक्सग्लएको खोपहरू सतनीहरूको तापक्रम कायम राख्न कूलेन्टहरूले भररएका मान्य सर्सो 

बिहरूद्वारा डेसलभर गररनेछन्। डेसलभरीको लासग प्रते्यक कोल्ड बिमा सडसलवरी प्रसक्रयाको क्रममा 

तापक्रम रेकडच गनच तापक्रम लगर पसन राक्सखनेछ। खोपहरू प्राप्त भएपसछ, प्रयोगको लासग खोपहरू 

खोप केन्द्रहरू/साइटहरूका कमचर्ारीहरूले गोिामबाट खोप केन्द्रहरू/साइटहरूमा जारी गनुच असि 

समू्पणच ढुवानी प्रसक्रयाको क्रममा खोपहरू 2 ℃ िेक्सख 8 ℃ मा राक्सखएको सुसनसित गनच तापक्रम 

लगरहरूबाट डाटा प्रमासणत गनेछन्।  

2 ℃ िेक्सख 8 ℃ मा भण्डारण गिाच पक्सग्लएको खोपहरूको शेल्फ-लाइफ 1 मसहना (31 सिन) हुन्छ, असत 

कम तापक्रम सिजरहरूबाट हटाउने समयबाट गणना गररन्छ। खोप केन्द्रहरू/साइटहरूले कक्सम्तमा 

28 सिनको सेल्फ-लाइफ प्रयोग गनच अनुमसत सिन सबै पक्सग्लएका खोपहरू खोप 

केन्द्रहरू/साइटहरूमा पक्सग्लएको िोस्रो सिन सभत्र पठाइनेछ। पक्सग्लएका खोपहरूलाई खोप 

केन्द्र/साइटहरूमा मेसडकल गे्रड रेसिजरेटरहरूद्वारा 2℃ िेक्सख 8℃ मा राक्सखनेछ। 

मासथको कडा कोल्ड-रे्न सनयन्त्रणले Comirnaty भ्याक्सिनको गुणस्तरलाई कुनै पसन िायराभन्दा 

बासहरको भण्डारण तापक्रमले प्रभासवत नहुने सुसनसित गनच सक्छ। 

 

 


