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धिषर्सूची 

Sinovac CoronaVac COVID-19 खोप (Vero Cell), निष्क्रिय गरिएको बािे थप जािकािी 

साधािण प्रश्नहरू 

64.COVID-19 खोपका लाभहरू के के हुि्? 

65.CoronaVac खोप (COVID-19 खोप (Vero Cell), निष्क्रिय गरिएको) केका लानग प्रयोग गरिन्छ? 

66.हामीले CoronaVac खोप लगाउिुअनि के कुिा निर्ाि गिुचपछच ? 

67.CoronaVac खोप कसिी निइन्छ? 

68.मैले सँगसँगै औषनधहरू नलइिहेको भएमा के मैले अझै पनि CoronaVac खोप लगाउि सक्छु? 

69.के गभचिती िा िुध रु्साइिहेका मनहलाले CoronaVac खोप लगाउि सक्छि्? 

70.के म CoronaVac खोप लगाएपनछ अझै पनि सिािी र्लाउि िा मेनसि प्रयोग गिच सक्छु? 

71.CoronaVac खोपमा के समािेश हुन्छ ि प्याकनभत्र के हुन्छ? 

सुिक्षा 

72.CoronaVac खोपका सम्भानित साइड इफेक्टहरू के के हुि्? 

73के CoronaVac खोप लगाउिका लानग कुिै पूिचसािधािीहरू छि्? 

74मैले CoronaVac खोप लगाएपनछ गम्भीि साइड इफेक्टहरूको अिुभि गिेमा मैले के गिुचपछच ? 

प्रभािकारिता 

75.के CoronaVac खोपले तुरुनै्त काम गिेछ? 

76.अनहलेसम्म ष्क्रिनिकल अध्ययिबाट आएका जािकािी अिुसाि, CoronaVac खोपले कनिको सुिक्षा 

प्रिाि गिचछ? 

77.CoronaVac खोपको पनहलो मात्रा प्राप्त गिेपनछ, के प्राप्तकताचले िोस्रो मात्राको लानग अको COVID-19 

खोप परिितचि गिच सक्छ? 

78.के CoronaVac गम्भीि COVID-19 िोकथाममा प्रभािकािी छ? 

79. के CoronaVac भ्याष्क्रिि भेरियन्ट निरुद्ध प्रभािकािी छ? 

गुणस्ति 

80.हङकङमा आपूनतच गरििे CoronaVac खोप कहाँ उत्पािि गरिन्छ? हङकङमा आपूनतच गरिएको 

खोपहरूको गुणस्ति कसिी सुनिनित गिे? 

81. CoronaVac खोपको भण्डािण अिस्था के छ? 

  



Sinovac CoronaVac COVID-19 खोप (Vero Cell), निष्क्रिय गरिएको बािे थप 

जािकािी 

CoronaVac खोप बारे बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरू 

Sinovac CoronaVac COVID-19 खोप (Vero Cell), निष्क्रिय गरिएको (“CoronaVac” खोप) सँग 

सम्बष्क्रित यी बािम्बाि सोनधएका प्रश्नहरू (FAQs) उत्पाििको जािकािीको अिुरूप स्वास्थ्य 

निभागद्वािा तयाि गरिएका हुि्। 

यो कागजातलाई समीक्षा अन्तगचत िाष्क्रखिेछ ि आिश्यकताअिुसाि समय समयमा अद्यािनधक 

गरििेछ। 

FAQs मा भएको जािकािी साधािण सन्दभचको प्रयोजिका लानग मात्र हो ि यो व्यिसानयक नर्नकत्सीय 

सल्लाहका लानग निकल्प होइि। तपाईंसँग आफ्िो अिस्थाको सम्बिमा भएको कुिै प्रश्न िा र्ासोका 

लानग डाक्टि िा फामेनसस्टसँग पिामशच नलिुहोस्। 

साधािण प्रश्नहरू 

64.COVID-19 खोपका फाइदाहरू के हुन्? 

कृपया प्रश्न 43 लाई सन्दभच गिुचहोस्। 

65.CoronaVac खोप (COVID-19 खोप (Vero Cell), धनष्क्रिर् गररएको) केका लाधग प्रर्ोग 

गररन्छ? 

CoronaVac SARS-CoV-2 भाइिस सङ्रमणद्वािा हुिे COVID-19 िोकथाम गिचका लानग प्रयोग 

गरििे खोप हो।  

CoronaVac मा निष्क्रिय गरिएका (मारिएका) SARS-CoV-2 भाइिसहरू हुन्छि्, जसले प्रनतिक्षा 

प्रणाली (शिीिको प्राकृनतक िक्षा प्रणाली) लाई भाइिसको निरुद्ध लड्िे एन्टीबडी ि िक्तकोषहरू 

निमाचण गिे बिाउँछ जसले गिाच COVID-19 निरुद्ध सुिक्षा प्रिाि गिचछ। 

CoronaVac मा मारिएको भाइिस मात्र हुिे भएकोले यसले तपाईंलाई COVID-19 लगाउिे छैि। 

66.हामीले CoronaVac खोप लगाउनुअधि के कुरा धिचार गनुयपछय ? 

तपाईंलाई निम्न भएमा तपाईंले CoronaVac लगाउिु हँुिैि: 

• यो खोप िा अरू उसै्त खोपका कुिै पनि अियि (सनरय िा निष्क्रिय अियि िा प्रनरयामा 

प्रयोग गरििे कुिै पनि सामग्री) मा एलनजचक रियािि भएमा। 

• खोपमा अनिल्लो पटक गम्भीि एलनजचक नरयाहरू भएमा, जसै्य एिाफाइल्याष्क्रिस, 

एष्क्रन्जयोनु्यिोनटक एडेमा, नडष्क्रनिया, आनि। 

• खोपको अनिल्लो डोजपनछ िायु प्रणालीको कुिै गम्भीि प्रनतनरया भएको भएमा। 

• गम्भीि िायु सम्बिी िोग भएमा (जसै्त, टर ान्सभसच मायलाइनटस, गुइलेि-बेएिे नसन्ड्र ोम, 

नडमायलाइिेनटङ िोग, आनि)। 

• नियन्त्रण िहुिे गम्भीि िीिचकालीि िोग भएमा। 



निम्न कुिाहरू भएमा तपाईंलाई खोप नििुअनि स्वास्थ्यसेिा पेशाकमीहरूसँग कुिा गिुचहोस्: 

• तपाईंलाई ज्विो आएको छ भिे। 

• तपाईंलाई एलजी भएको छ भिे। 

• तपाईंलाई तीव्र िोग िा गम्भीि िीिचकालीि िोग छ िा िीिचकालीि िोगको तीव्र र्िणमा हुिुहुन्छ 

भिे। 

• तपाईंलाई मधुमेह, जीउ बटारििे, छािेिोग, मष्क्रस्तष्क निकृनत, मािनसक िोग िा पारििारिक 

इनतहास छ भिे। 

• तपाईंलाई थ्रोम्बोसाइिोपेनिया िा हेमोिेजयुक्त िोगहरू छि् भिे। 

• तपाईंलाई मेनलगे्नन्ट टु्यमि, िेफ्रोनटक नसन्ड्र ोम, AIDS जस्ता िोगहरू िा तपाईंको प्रनतक्षा 

प्रणालीमा प्रभाि पािे कनटचकोसे्टिोइड जस्ता औषनधको कािणले प्रनतिक्षा प्रणालाी कमजोि 

भएको छ भिे। 

कुिै पनि खोप लगाउँिा, CoronaVac को 2-डोजको मात्राले यो लगाउिे व्यष्क्रक्तलाई पूणचतया सुिनक्षत 

िगिच सक्छ ि तपाईं कनत लामो समयसम्म सुिनक्षत हुिुहुन्छ भने्न ज्ञात छैि। 

67.CoronaVac खोप कसरी धदइन्छ? 

CoronaVac लाई मांशपेशीनभत्र निइन्छ ि नसफारिस गरिएको खोप कायचतानलका 28 नििको 

अन्तिालमा 2 डोज हो। 

खोप िोकथाम गिच सनकिे िोगसम्बिी िैज्ञानिक सनमनत ि उिाउँिो ि जुिोनटक िोगसम्बिी िैज्ञानिक 

सनमनत (JSC) ले प्रमुख कायचकािीको निशेषज्ञ सल्लाहकाि प्यािल (EAP) सँग नमलेि अनिल्लो COVID-

19 सङ्रमण भएका व्यष्क्रक्त ि बालबानलकामा COVID-19 खोपको प्रयोगबािे छलफल गिेको नथयो। , 

ि अद्यािनधक गरिएको सहमनत अन्तरिम नसफारिसहरू मार्च 13 मा प्रकानशत हुन्छ। सान्दनभचक पे्रस 

निज्ञष्क्रप्तको लानग कृपया 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ष्क्रिक गिुचहोस् ि 

कायाचन्वयि व्यिस्थाको लानग 

https://www.info.gov.hk/gia/general/20220318/P2022031800485.htm ष्क्रिक गिुचहोस्। 

COVID-19 खोपहरूको तेस्रो खुिाकको हालको कायाचन्वयि व्यिस्थाको लानग, कृपया 

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

68.मैले सँगसँगै औषधिहरू धलइरहेको भएमा के मैले अझै पधन CoronaVac खोप लगाउन 

सक्छु? 

लगाउिुअनि, तपाईं अको कुिै औषनध प्रयोग गिै हुिुहुन्छ, हालसालै प्रयोग गिुचभएको छ िा प्रयोग गिच 

सकु्नहुन्छ भिे िा हालसालै अको कुिै खोप लगाउिुभएको छ भिे आफ्िो डाक्टिलाई बताउिुहोस्। 

साथै, प्रनतिक्षा प्रभािमा प्रभाि पिच िनिि मािि इमु्यिोग्लोबुनलि ि खोपलाई कम्तीमा एक मनहिाको 

फिकमा नििुपछच । 

69.के गभयिती िा दुि चुसाइरहेका मधहलाले CoronaVac खोप लगाउन सक्छन्? 

CoronaVac खोपको उत्पािि जािकािी अिुसाि, गभचिती िा स्तिपाि गिाउिे मनहलाहरूको 

ष्क्रिनिकल डेटा हाल उपलब्ध छैि ति यो एक नििोधाभास होइि। 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/20220318/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


70.के म CoronaVac खोप लगाएपधछ अझै पधन सिारी चलाउन िा मेधसन प्रर्ोग गनय सक्छु? 

खोपका केही सम्भानित प्रभािहरूले तपाईंको स्वािी र्लाउिे ि मेनसिहरू र्लाउिे क्षमतामा अस्थायी 

रूपमा प्रभाि पािच सक्छि्। तपाईंले सिािी र्लाउिु िा मेनसिहरू र्लाउिुअनि यी प्रभािहरू 

िहटेसम्म प्रतीक्षा गिुचहोस् ।)कृपया खोप को सम्भानित साइड इफेक्ट को लागी टीकाकिण प्रश्न 72 

सन्दभच गिुचहोस्)। 

71.CoronaVac खोपमा के समािेश हुन्छ र प्याकधभत्र के हुन्छ? 

CoronaVac को सनरय पिाथच निष्क्रिय गरिएको SARS-CoV-2 भाइिस (CZ02 प्रजानत) हो, प्रते्यक 

नससीमा एन्टीजेिको रूपमा 600SU निष्क्रिय गरिएको SARS-CoV-2 भाइिसको साथमा 1 डोज 0.5 

नमनल हुन्छ। 

अन्य अियिहरू निम्न हुि्: 

• एलुनमनियम हाइडर ोिाइड 

• डाइसोनडयम हाइडर ोजि फोसे्फट डोडेकाहाइडर ेट 

• सोनडयम हाइडर ोजि फोसे्फट मोिोहाइडर ेट 

• सोनडयम िोिाइड 

• इन्जेििका लानग पािी 

यो खोप िुधजस्तो सेतो नमश्रण हुिछ। नथगे्रको पिाथचको तह निमाचण हुि सक्छ जसलाई हल्लाएि 

नफँजाउि सनकन्छ। 

प्याक साइज: 40 नससी प्रनत बाकस। 

सुिक्षा 

72.CoronaVac खोपका सम्भाधित साइड इफेक्टहरू के के हुन्? 

सबै खोपहरू जसै्त, CoronaVac ले पनि साइड इफेक्टहरू हुि सक्छ, यद्यनप सबै जिालाई त्यस्तो 

हँुिैि। सामान्यतया, CoronaVac का साधािण साइड इफेक्टहरू प्रायः  मन्द ि अस्थायी हुन्छि्। कसैले 

थप गम्भीि अिुभि गिच सक्छि्, ति सामान्यतया नििल, प्रनतकूल प्रभािहरू हुन्छि्। 

यो तथ्य कुिा हो नक COVID-19 खोपको अिुसिाि ि निकास अिनध अन्य नियनमत खोपहरूको 

तुलिामा धेिै कम छ। तसथच, जितामा खोप व्यापक रूपमा लगाएपनछ नििल िा अप्रत्यानशत गम्भीि 

प्रनतकूल िटिाहरू हुिे कुिालाई पूणचतया खण्डि गिच सनकँिैि। 

CoronaVac ले गम्भीि एलनजचक रियािि गिाउिे केही सम्भाििा िहेको छ। 

गम्भीि एलनजचक रियाििका सङे्कतहरूमा श्वासप्रश्वासमा कनििाइ, तपाईंको अिुहाि िा िाँटी सुनन्निे, 

नछटो मुटुको धड्कि, तपाईंको शिीिभरि खिाब डाबि, रिँगटा ि कमजोिी समािेश हुि सक्छि्। 

CoronaVac अझै पनि नर्नकत्सकीय पिीक्षणहरूमा अध्ययि गरिँिैछ। 



सम्भानित साइड इफेक्टहरूको निििणको लानग कृपया कोिोिाभ्याक 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_EN

G.pdf को लानग खोप तथ्य पािा हेिुचहोस्। 

73.के CoronaVac खोप लगाउनका लाधग कुनै पूियसाििानीहरू छन्? 

उत्पाििको जािकािी अिुसाि, CoronaVac लगाएपनछ एलनजचक रियाििहरू हुि सक्छि्। 

CoronaVac लगाउिेहरूलाई कम्तीमा 15 नमिेटसम्म अिलोकिका लानग िाख्िुपछच  ि निगिािी 

गिुचपछच । एलजीको इनतहास भएका व्यष्क्रक्तहरूले यो खोप लगाउिुअनि सल्लाहका लानग आफ्िो 

डाक्टि िा फामेनसस्टसँग पिामशच नलिुपछच । CoronaVac को पनहलो डोजमा एलनजचक रियाििको 

अिुभि गिेकाहरूलाई खोपको िोस्रो डोज नििुहँुिैि। 

यनि तपाइँसँग तत्काल (१ िण्टा नभत्र) पनहलेको COVID-19 खोप िा १ कक्षा भन्दा बढी औषनधको 

लानग गम्भीि एलजी प्रनतनरयाको इनतहास छ, िा पनहलेको COVID-19 खोपको लानग एलजी प्रनतनरया 

जुि स्व-सीनमत छैि िा मौष्क्रखक द्वािा समाधाि िगरिएको छ। एष्क्रन्ट-एलजी औषनधहरू, कृपया आफ्िो 

डाक्टिसँग पिामशच गिुचहोस्। 

74.मैले CoronaVac खोप लगाएपधछ गम्भीर साइड इफेक्टहरूको अनुभि गरेमा मैले के 

गनुयपछय ? 

कृपया प्रश्न 54 लाई सन्दभच गिुचहोस्। 

कृपया प्रश्न 54 लाई सन्दभच गिुचहोस्।प्रभािकारिता 

75.के CoronaVac खोपले तुरुनै्त काम गनेछ? 

CoronaVac लाई िुई डोजहरूको शृङ्खलामा लगाइन्छ। तपाईंले पनहलो मात्राबाट केही सुिक्षा प्राप्त 

गिच सकु्न हुन्छ ि िोस्रो मात्रा लगाउिाले तपाईंलाई भाइिस निरूद्ध उिम सुिक्षा नििेछ। खोप 

लगाएपनछ शिीिमा एन्टीबडीहरू निकास हुि ि COVID-19 निरूद्ध सुिक्षा प्रिाि गिच समय लाग्छ।  

76.अधहलेसम्म ष्क्रिधनकल अध्यर्नबाट आएका जानकारी अनुसार, CoronaVac खोपले 

कधिको सुरक्षा प्रदान गदयछ? 

CoronaVac ष्क्रिनिकल पिीक्षणहरूको ष्क्रिनिकल पिीक्षण ब्रानजल ि टकीमा सञ्चानलत भए। 

ब्रानजलमा र्िण 3 ष्क्रिनिकल पिीक्षणको लनक्षत जिसङ्यामा COVID-19 नबिामीहरूसँग सम्पकच मा 

आउिे मेनडकल कमचर्ािीहरू समािेश छि्। 12,396 सहभागीहरूले खोपको 2 मात्रा (14 नििको 

फिकमा 2 मात्रा) पूिा गिे ि िोस्रो मात्रा पनछ 14 नििको नििीक्षण ि अिुगमि अिनधमा प्रिेश गिे, जुि 

अिनधमा 253 िटा मानमलाहरू भेनटएका नथए। अिुसिाि डाटाबाट, खोपको 2 मात्राको पूणचता पनछ 

14 नििमा COVID-19 िोकथामको खोप प्रभािकारिता निम्न अिुसाि हुिे निष्कषच निकानलएको छ: 

अस्पतालमा भिाच, गम्भीि नबमािी ि मृतु्य िोकथाम गिे प्रभािकारिता 100.00% छ, स्पष्ट लक्षणहरूको 

िोकथाम ि नर्नकत्सा उपर्ािको आिश्यकताको प्रभािकारिता 83.70% छ, नर्नकत्सा उपर्ाि नबिा 

हल्का लक्षणहरू िोकथाम गिे प्रभािकारिता िि 50.65% छ। हाल उपलब्ध जािकािीका अिुसाि, 

यस ष्क्रिनिकल पिीक्षणमा 60 िा सोभन्दा बढी उमेिका मानिसहरूका लानग सीनमत प्रभािकारिता 

डाटा छ। 



टकी ि इन्ड्ोिेनसयामा र्िण 3 ष्क्रिनिकल पिीक्षणहरू सञ्चानलत भएसँगै, हालको डाटा अिुसाि, 

खोपको प्रभािकारिता 18 िेष्क्रख 59 उमेिका व्यष्क्रक्तहरूमा 50% को WHO आपतकानलि प्रयोग 

सूर्ीकिण (EUL) प्रभािकारिता मापिण्ड भन्दा मानथ िहेको पनि प्रमानणत भएको छ ति थप 

मूल्याङ्किको लानग अनधक डाटा आिश्यक छि्। 

77.CoronaVac खोपको पधहलो मात्रा प्राप्त गरेपधछ, के प्राप्तकतायले दोस्रो मात्राको लाधग अको 

COVID-19 खोप पररितयन गनय सक्छ? 

कृपया प्रश्न 58 लाई सन्दभच गिुचहोस्। 

78.के CoronaVac गम्भीर COVID-19 रोकथाममा प्रभािकारी छ? 

कृपया प्रश्न 59 लाई सन्दभच गिुचहोस्। 

79. के CoronaVac भ्याष्क्रिन भेररर्न्ट धिरुद्ध प्रभािकारी छ? 

कृपया प्रश्न 17 लाई सन्दभच गिुचहोस्। 

गुणस्ति 

80.हङकङमा आपूधतय गररने CoronaVac खोप कहाँ उत्पादन गररन्छ? हङकङमा आपूधतय 

गररएको खोपहरूको गुणस्तर कसरी सुधनधित गने? 

Sinovac ले निएको जािकािी अिुसाि हङकङको लानग CoronaVac खोप र्ीिको बेइनजङको 

िानसङ नजल्लामा उत्पािि गरििे छ। प्याकेज इन्सटच (निसृ्तत संस्किण) पढ्ि 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf मा ष्क्रिक 

गिुचहोस्। 

खोप उत्पािक फामेसु्यनटकल नििीक्षण सहकायच योजिा (PIC/S) असल उत्पािि अभ्यास (GMP) 

मापिण्डहरू, िा समािसँग पालिा हुिुपिचछ। आयात गरिएको खोपले निशेष निििणहरू पूिा गिचछ 

भने्न प्रमानणत गिच योसँग निशे्लषणको प्रमाणपत्र पनि छ। 

81. CoronaVac खोपको भण्डारण अिस्था के छ? 

खोप बालबानलकाको िजि ि पहँुर्बाट टाढा िाख्िुपछच । 

भण्डािण, म्याि समाष्क्रप्त, प्रयोग ि ह्यान्ड्नलंगको बािेमा निम्न जािकािी स्वास्थ्य सेिा पेशेििहरूको 

लानग हो।  

• यो औषनधको म्याि समाष्क्रप्त नमनत पनछ प्रयोग िगिुचहोस् जुि काटचि ि EXP पनछ लेबलमा 

उले्लख गरिएको छ। म्याि सनकिे नमनतले त्यो मनहिाको अष्क्रन्तम नििलाई जिाउँछ। 

• नफ्रजमा 2 नडग्री सेष्क्रियस िेष्क्रख 8 नडग्री सेष्क्रियसमा भण्डाि गिुचहोस्। नफ्रज िगिुचहोस्। 

• प्रकाशबाट जोगाउिको लानग मूल प्याकेजमा भण्डाि गिुचहोस्। 

• खोल्िे नबनिकै प्रयोग गिुचहोस्। 



• कुिै पनि औषनध फोहोि पािी िा ििको फोहोिबाट िफाल्िुहोस्। तपाईंले अब प्रयोग िगिे 

औषनधहरू कसिी फ्ाँके्न भिेि आफ्िो फामाचनसस्टलाई सोध्िुहोस्। यी उपायहरूले िाताििण 

संिक्षण गिच मद्दत गिेछ। 

 


