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COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम 

बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3) 

                                                                                                    23 मार्च 2022 को अनुसार 

सामग्रीको ताधिका 

खोप कार्चक्रम तथा स्थानहरु 

82. COVID-19 खोप कार्चक्रम भनेको के हो? 

83. के सार्चजननक सदस्यहरुले प्रशानसत हुनलाई खोपको प्रकार छनौट गनच सक्दछन्? 

84. सामुदानर्क खोप केन्द्रले कसरी संर्ालन गदचछ? 

85. सामुदानर्क खोप केन्द्र र अस्पताल COVID-19 खोप केन्द्रहरूको लानग गम्भीर मौसमको लानग 

नर्शेष व्यर्स्था के हुनेछ? 

86. के गैर-हङकङका बानसन्दाहरू खोपका लानग र्ोग्य छन्? 

87. अनलाइन बुनकङ प्रणालीले कस्ता प्रकारका पनहर्ान कागजातहरू स्वीकार गनेछन्? हङकङका 

बानसन्दाहरूका लानग अन्य पनहर्ान कागजातहरू कसरी ररजभेसन गने? 

88. मलाई हङकङ (जसै्त Return2hk र्ोजना अन्तगचत) फकच नका लानग क्वारेन्टाइन व्यर्स्थाहरूबाट 

छुट नदइएको छ तर अझै धेरै अननर्ार्च परीक्षण आर्श्यकताहरू पूरा गनच बााँकी छ। के म खोप नलनको 

लानग नसधै सामुदानर्क खोप केन्द्रमा जान सक्छु? 

89. र्नद म अननर्ार्च परीक्षण आर्श्यकताबाट गुनिरहेको छु भने के मैले खोप नलनुपछच ? 

खोप पनछ प्रश्नहरू 

90. र्नद मैले COVID-19 खोप साइड इफेक्टको अनुभर् गरररहेको छु भनेर शंका गरेमा मैले के 

गनुचपछच ? 

91. के एक COVID-19 खोपले मलाई COVID-19 बाट नबरामी बनाउन सक्छ? 

92. COVID-19 खोप प्राप्त गररसकेपनछ, के म COVID-19 को भाइरल टेस्टमा सकारात्मक परीक्षण 

गनेछु? 

93. खोप लगाईएको खण्डमा म सुरनक्षत छु भनेर मलाई कसरी थाहा छ? के म पुनि गनच को लागी कुनै 

परीक्षा नलन आर्श्यक छ? 

94. र्नद  खोपको पनहलो डोज लगाउदा मलाइ गम्भीर प्रनतनक्रर्ा देखखए भने,के म दोस्रो डोजको साथ 

अनि बढ्न सक्छु ? 

95. COVID-19 को खोप पाएपनछ के मलाई रक्तदान गनचबाट रोनकनेछ? 

खोप रेकडचहरू 

96. "इलेक्टर ोननक खोप रेकडच" के हो? 

97. मैले प्राप्त गरेको खोपहरूको ब्यार्/लट नम्बर कसरी जााँर् गने? 

98. के म सरकारसाँग मेरो गैर-स्थानीर् खोप रेकडच िोषणा गनच सक्छु? 
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99. म हङकङको बानसन्दा हुाँ। के म र्ात्रा उदे्दश्यको लानग मेरो राहदानीमा रहेको नाम र राहदानी 

नम्बरमा मेरो COVID-19 खोप रेकडचमा व्यखक्तगत नर्र्रणहरू पररर्तचन गनच आरे्दन नदन सक्छु? 

100. र्नद मैले खोप रेकडचमा सूर्ीबद्ध जानकारीमा तु्रनट फेला पारेको छु (जसै्त जन्म नमनत र्ा नलङ्ग), म 

के गनच सक्छु? 

101. नकन मेरो खोपको रेकडच कालो र सेतोमा छानपएको नथर्ो, तर अरू माननसहरूको खोप रेकडचहरू 

रङमा छन्? मेरो कागज खोप रेकडचको तल बार्ााँमा कुनै सन्दभच नम्बर (रेफ) नकन छैन? 

102. खोप रेकडचमा QR कोडको प्रर्ोग के हो? 

103. दोस्रो र्ा तेस्रो डोज खोप प्राप्त गरेपनछ नकन मेरो खोप रेकडच सही रूपमा "LeaveHomeSafe" 

मोबाइल एपमा देखाउन सनकाँ दैन? 

104. र्नद मैले पनहलो र दोस्रो डोज हङकङ बानहर पाएको खण्डमा तेस्रो डोज हङकङमा पाएको 

खण्डमा मैले एकै समर्मा खोप रेकडच कसरी देखाउन सक्छु? 

COVID-19 खोपमा थप प्रश्नहरू 

105. के COVID-19 खोप हंगकंग हलाल र्ा हलाल प्रमानणत गनच सनकन्छ? 

106. COVID-19 खोपहरु खररद गनच सरकारको रणनीनत के हो? 

107. COVID-19 खोपहरुको प्रकारहरु के हुन्? 

108. जनताले प्राप्त गरेका खोपहरू सुरनक्षत र प्रभार्कारी छन् भनी सरकारले कसरी सुनननित गछच ? 

109. COVID-19 खोपहरुका ननर्मन र अनुगमन के हुन्? 

110. COVID-19 खोपs (AEFI कोष) को साथ खोप पनछ प्रनतकूल िटनाहरूको लानग क्षनतपूनतच कोष के 

हो? 

111. गम्भीर प्रनतकूल िटनाहरूबाट पीनडतहरूले AEFI कोष अन्तगचत एकमुि रकम प्राप्त गनेछन्? 

112. AEFI कोष को अनधकतम भुक्तानी के हो? रकम कसरी ताननन्छ? 

113. के AEFI कोषमा दार्ी पेश गनच कुनै समर् सीमा छ? 

114. र्नद दार्ीकताचले AEFI कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गररसकेको छ भने, उसले खोप ननमाचता नबरूद्ध 

क्षनत र्ा नोक्सानको लानग कानुनी सहारा नलन सक्छ? 

115. र्नद मैले COVID-19 खोप कार्चक्रमको बारेमा अन्य प्रश्नहरू छन् भने के हुन्छ? 

अन्य सार्चजननक स्वास्थ्य उपार्हरू 

116. COVID-19 खोपहरू लगाईएको छ, के अझै सार्चजननक स्वास्थ्य उपार्हरू आर्श्यक छ जसै्त 

मास्क लगाउने, सामानजक दूरी आनद? 

117. के स्वास्थ्य उपर्ार कमचर्ारीहरू बीर् पूणच व्यखक्तगत सुरक्षा उपकरण (PPE) दान गने जस्ता 

अर्खस्थत उपार्हरू अझै पनन खोप नलनेहरूको लानग आर्श्यक हुनेछ? 

118. के खोप लगाइएका तर पनछ संक्रामक व्यखक्तको सम्पकच मा आएकाहरूका लानग परीक्षण र्ा 

क्वारेन्टाइन जस्ता अर्खस्थत उपार्हरू अझै आर्श्यक हुनेछ? 

119. खोप र्ा प्रनतरक्षा को एक प्रमाण र्ात्रा को उदे्दश्य को लागी प्रर्ोग गनच सनकन्छ? 
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120. के अर्खस्थत COVID-19 खोपहरू प्रसारण रोक्नको लानग प्रभार्कारी छ र भेररएन्टको उद्भर् द्वारा 

उत्पन्न रु्नौतीहरू? 

121. के रक्सीको सेर्नले हाम्रो प्रनतरक्षा प्रणाली कमजोर पछच ? 

खोपहरुबारे नमथक र तथ्यहरु 

COVID-19 खोपहरुबारे नमथ्या नमथकहरु 

122. COVID-19 खोपहरु सुरनक्षत छैनन् नकननक नतनी नछटै्ट नर्कनसत र पररक्षण गररएका नथए? 

123. COVID-19 को लागी mRNA खोपहरुले मानर् DNA लाई बदल्नेछन्? 

124. धेरै माननसहरु COVID-19 संक्रमणबाट ररकभर हुन्छन् र त्यसैले हामीलाई खोप र्ानहदैंन? 

125. COVID-19 खोपहरुले माइक्रोनर्प टर र्ानकंग र्ा मानर् मखस्तष्कमा केनह रोपणद्वारा जनसंख्या 

ननर्न्त्रण गनच सक्दछन्? 

126. मृतु्य दर Comirnaty (BioNTech) खोपको साथ खोप नदइसकेपनछ सामान्यभन्दा  धेरै हुन्छ? 

127. Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रभार्काररता देखाउने कुनै खिननकल अध्यर्न डेटा छैन? 

128. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 खोपले खोप नदइएपनछ तत्काल काम गदचछ? 

129. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 खोपको प्रर्ोग पनछ कमजोर रृ्द्धहरूमा मृतु्यदरमा 

अप्रत्यानशत र्ा अप्रत्यानशत रृ्खद्ध भएको संकेत छ? 

130. Sinovac COVID-19 खोप खोपका लगतै्त काम गछच ? 

131. COVID-19 खोपले मलाई COVID-19 बाट नबरामी बनाउन सक्छ? 

132. रृ्द्धरृ्द्धाहरूलाई COVID-19 खोपको लानग ठूलो आर्श्यकता छैन? 

133. पुरानो रोग भएका माननसहरूलाई COVID-19 खोपको लानग ठूलो आर्श्यकता छैन? 

134. COVID-19 को खोपहरू COVID-19 संक्रमणभन्दा बढी हाननकारक छन्? 

135. Comirnaty भ्याखक्सनमा फेरोम्यागे्ननटक र्ा धातु सामग्री, र्ा ग्रानफन अक्साइड समारे्श छ? 

खोपहरुलाई बुझ्दा: तथ्य र नमथकहरु 

136. प्राकृनतक प्रनतरक्षा खोप-पे्रररत प्रनतरक्षा भन्दा स्वस्थ र बनढ प्रभार्कारी हुन्छ? 

137. रोगहरुले मलाई खोपहरुभन्दा कम क्षनत गछच ?138. खोपहरुले नर्षाक्त तत्वहरु समारे्श गदचछन्? 

138. खोपहरुले नर्षाक्त तत्वहरु समारे्श गदचछन्? 

139. खोपहरुले मेरो प्रनतरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउन सक्दछन्? 

140. सबै खोपहरूका लानग, मलाई जीर्नको लानग मात्र एउटा खोप लगाउन सनकन्छ? 

141. सबै खोपहरुलाई कोठाको तापक्रममा भण्डारण गनुचपदचछ? 

142. प्रते्यक प्रकारको खोप सबैका लानग उपरु्क्त छ? 

143. फू्ल खोपले COVID-19 संक्रमण रोक्न मद्दत गदचछ? 
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144. सबै प्रनतकूल िटनाहरू खोपको पनछ भएको खोपले गदाच भएको हो? 
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खोप कार्चक्रम तथा स्थानहरु 

82. COVID-19 खोप कार्यक्रम भनेको के हो? 

सरकारले हङकंगका सबै बानसन्दाहरूलाई र्रणबद्द र व्यर्खस्थत ढंगले उनीहरूको जोखखम र्गचहरूको 

आधारमा ननिःशुल्क COVID-19 खोप प्रस्तार् गनचको लानग के्षत्रव्यापी COVID-19 खोप कार्चक्रम (कार्चक्रम) 

सुरू गनेछ। कार्चक्रम अन्तगचत, COVID-19 खोप अस्पताल र खिननक सनहत नर्नभन्न स्थानहरूमा उपलब्ध 

हुनेछ, तथा आर्ासीर् देखभाल िरहरू र सामुदानर्क खोप केन्द्रहरूलाई आउटरीर्।  

83. के सार्यजधनक सदस्यहरुिे प्रशाधसत हुनिाई खोपको प्रकार छनौट गनय सक्दछन्?  

सरकारले नर्नभन्न अर्स्थाहरुमा ननभचर हुदैं  खोपको कुन नकनसम प्रदान गने भनेर ननणचर् गनेछ, जसै्त खोप 

प्राप्तकताचहरुको समुहहरु, खोपहरुको सेनटंग र डेनलभरी समर्। र्नद सार्चजननक सदस्यहरूले अको प्रकारको 

खोप छनौट गनच रुर्ाउाँछन् भने उनीहरूले फरक स्थान छनौट गनच सक्दछन् जहााँ उनीहरूको मनपने प्रकारको 

खोप उपलब्ध हुनेछ।  

84. सामुदाधर्क खोप केन्द्रिे कसरी संचािन गदयछ?  

के्षत्र-व्यापी COVID-19  खोप कार्चक्रम (कार्चक्रम) लाई सहर्ोग पुर् र्ाउन, सरकारले Sinovac र पनछ 

Comirnaty (BioNTech)  COVID-19 खोपहरू उपलब्ध गराउन 26 फबु्रअरी 2021 देखख नर्नभन्न नजल्लामा 

सामुदानर्क खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ। सामुदानर्क खोप केन्द्रहरू र्रणमा खोलै्दछन्। हंगकंगका 

बानसन्दाहरूले उनीहरूका जोखखम कोनटहरू अनुसार र्रणबद्ध र व्यर्खस्थत तररकामा खोपहरू नन: शुल्क 

प्राप्त गनच सक्दछन् 

भेट कसरी बनाउने:  

भीडलाई जम्मा हुनबाट रोक्न र व्यर्स्थाहरुको खस्टर नमंगलाई सहज पानच, जनताका सदस्यहरूले प्रोग्राम्स 

अपोइन्टमेन्ट रे्बसाइटमा एक अपोइन्टमेन्ट तानलका बनाउन सक्दछन् ।   

खोप:  

खोप केन्द्रहरूमा आइपुगेपनछ, कमचर्ारीले व्यखक्तलाई खोप सम्बन्धी जानकारीको व्याख्या गनेछन् र 

प्रशासनअनि खोपका लानग उपरु्क्तता पुनि गनेछन्। खोप रेकडच प्रदान गररनेछ। भ्याखक्सनको प्रकार र 

व्यखक्तको मेनडकल ईनतहासमा ननभचर गदै, व्यखक्तहरू कखिमा 15 नमनेटसम्म अर्लोकनको लानग बसु्न पछच  | 

नटप्पणी: सोही नदनको नटकटमा व्यर्स्था गने सम्बन्धमा, कृपर्ा 

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

85. सामुदाधर्क खोप केन्द्र र अस्पताि COVID-19 खोप केन्द्रहरूको िाधग गम्भीर मौसमको िाधग 

धर्शेष व्यर्स्था के हुनेछ? 

जब कालो र्षाच रे्तार्नी / टाइफुन रे्तार्नी संकेत नम्बर 8 र्ा मानथ लागू हुन्छ, सामुदानर्क खोप केन्द्रहरू 

(CVCs) र अस्पताल COVID-19 खोप से्टशनहरू (HCVSs) मा खोप सेर्ा ननलखम्बत हुनेछ। CVCs / HCVSs 

को खराब मौसम व्यर्स्थाको बारेमा थप जानकारीको लानग सम्बखन्धत FAQहरू पढ्न कृपर्ा र्हााँ खिक 

गनुचहोस्। CVCs / HCVSs को खराब मौसम व्यर्स्थाको बारेमा थप जानकारीको लानग सम्बखन्धत FAQs 

पढ्नको लानग कृपर्ा https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf मा 

जानुहोस्। 

86. के गैर-हङकङका बाधसन्दाहरू खोपका िाधग र्ोग्य छन्? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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कृपर्ा https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible मा हेनुचहोस्। 

87. अनिाइन बुधकङ प्रणािीिे कस्ता प्रकारका पधहचान कागजातहरू स्वीकार गनेछन्? हङकङका 

बाधसन्दाहरूका िाधग अन्य पधहचान कागजातहरू कसरी ररजभेसन गने? 

हाल, अनलाइन बुनकङ प्रणालीले हङकङ पररर्र् पत्र, हङकङ जन्म प्रमाणपत्र, कनु्सलर कर्प्च पररर्र्पत्र, 

पररर्र्पत्र र छुटको प्रमाणपत्रका लानग आरे्दनको स्वीकृनत धारकहरू मात्र पााँर्र्टा पररर्र् पत्र स्वीकार 

गदचछ। हङकङका बानसन्दाका लानग अन्य पनहर्ान कागजातहरू भएका छन्, कृपर्ा पनहर्ान कागजात CVC 

मा ल्याउनुहोस् (ननजी अस्पतालहरू बाहेक) र कमचर्ारीहरूले उनीहरूको खोपको लानग दैननक कोटाको थोरै 

रकम आरनक्षत गनेछन्। नतनीहरू खोपको लानग ननजी खिननक जस्ता अन्य ठाउाँहरू पनन जान सक्छन्। 

थप रूपमा, हङकङका बानसन्दाहरूले अन्य पनहर्ान कागजातहरू राखेका छन्, उनीहरूले हुलाक 

कार्ाचलर्हरूबाट अनलाइन बुनकङ गनच सहर्ोग नलन सक्छन्। 

88. मिाई हङकङ (जसै्त Return2hk र्ोजना अन्तगयत) फकय नका िाधग क्वारेन्टाइन व्यर्स्थाहरूबाट 

छुट धदइएको छ तर अझै िेरै अधनर्ार्य परीक्षण आर्श्यकताहरू पूरा गनय बााँकी छ। के म खोप धिनको 

िाधग धसिै सामुदाधर्क खोप केन्द्रमा जान सक्छु? 

सामुदानर्क खोप केन्द्रहरूमा जाने नागररकहरूले व्यखक्तगत स्थानको आगनु्तक संक्रमण रोकथाम 

उपार्हरूको पालना गनुचपछच । अननर्ार्च परीक्षणको अधीनमा रहेका व्यखक्तहरूले सान्दनभचक परीक्षणको म्याद 

भन्दा पनहले अननर्ार्च परीक्षण गनुचपछच । र्नद नागररकहरूले नकारात्मक पररणाम प्राप्त गरेका छन् तर अझै पनन 

धेरै परीक्षणहरूको अधीनमा छन् भने, व्यखक्तगत केन्द्रहरूले उनीहरूको आगनु्तक संक्रमण रोकथाम 

उपार्हरू अनुसार तपाइाँको खोप अस्वीकार गनच सक्छन्। 

र्नद स्थानको आगनु्तक संक्रमण रोकथाम उपार्हरूका कारण नागररकहरूलाई खोप नलन अनुमनत छैन भने, 

उनीहरूलाई खोप स्थनगत गनच सल्लाह नदइन्छ। 

89. र्धद म अधनर्ार्य परीक्षण आर्श्यकताबाट गुधिरहेको छु भने के मैिे खोप धिनुपछय ? 

अननर्ार्च परीक्षणको अधीनमा रहेका व्यखक्तहरूले सान्दनभचक परीक्षणको म्याद भन्दा पनहले अननर्ार्च परीक्षण 

गनुचपछच । र्नद नागररकहरूले नकारात्मक पररणाम प्राप्त गरेका छन् तर अझै पनन धेरै परीक्षणहरूको अधीनमा 

छन् भने, व्यखक्तगत केन्द्रहरूले उनीहरूको आगनु्तक संक्रमण रोकथाम उपार्हरू अनुसार तपाइाँको खोप 

अस्वीकार गनच सक्छन्। 

र्नद स्थानको आगनु्तक संक्रमण रोकथाम उपार्हरूका कारण नागररकहरूलाई खोप नलन अनुमनत छैन भने, 

उनीहरूलाई खोप स्थनगत गनच सल्लाह नदइन्छ। 
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खोप पनछ प्रश्नहरू 

90. र्धद मैिे COVID-19 खोप साइड इफेक्टको अनुभर् गरररहेको छु भनेर शंका गरेमा मैिे के 

गनुयपछय ? 

साइड इफेक्टको बारेमा जानकारी खोपहरूको तथ्य पानामा पाउन सनकन्छ। 

Sinovac खोप 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf  

BioNTech खोप 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

सामान्यतर्ा, COVID-19 खोपको सामान्य साइड इफेक्टहरू सामान्यतर्ा हल्का र अस्थार्ी हुन्छन्। केही 

अनधक गखम्भर, तर सामान्य दुलचभ, प्रनतकूल प्रभार् मा अनुभर् हुन सक्छ | खोप प्राप्त गरेपनछ, तपाईंलाई 

अर्लोकन के्षत्रमा 15 नमनेट सम्म रहन आर्श्यक छ। 

पीडा र असुनर्धा कम गनच को लागी तपाईले शट नलनुभर्ो, तपाईले के्षत्र सफा, नर्सो, नभजेको लुगा लगाउन 

सकु्नहुन्छ | हातको व्यार्ाम गनुचहोस | हल्का ज्वरोबाट असुनर्धा कम गनच, धेरै तरल पदाथच नपउनुहोस् | 

तपाईंको डाक्टर र्ा अन्य स्वास्थ्यसेर्ा पेशेर्रहरूबाट सल्लाह नलनुहोस् (उदाहरण दन्त नर्नकत्सक, 

फामाचनसस्टहरू, नसचहरू र नर्ननर्ााँ नर्नकत्सा नर्नकत्सकहरू) र्नद: 

 उसले खोप लगाएको 24 िन्टा पनछ इंजेक्शन साइटमा पीडा र्ा लानलमा बढ्छ; र्ा 

 तपाईको साइड इफेक्ट केनह नदनहरुमा टाढा जााँदैन; र्ा 

 तपाईका साइड इफेक्ट र्ा लक्षणहरूले तपाईलाई नर्न्ता गरररहेका छन् | 

र्नद तपाईं नर्नकत्सा ध्यान खोजु्नहुन्छ भने, नननित गनुचहोस् नक तपाईंले स्वास्थ्य टोलीलाई आफ्नो खोप नर्र्रणको 

बारेमा बताउनुहुन्छ र नतनीहरूलाई उपलब्ध गराएमा तपाईंको खोप रेकडच काडच देखाउनुहोस्। उनीहरूले 

सल्लाह प्रस्तार् गनेछन्, तपाईको अर्स्थाको ब्यर्स्थापन गनेछन् र स्वास्थ्य नर्भागलाई ररपोटच गने उनर्त 

आकलन गरेमा खोप लगाईएको कुनै पनन प्रनतकूल िटनालाई जुन मेनडकल रूपमा महत्वपूणच माननन्छ। 

91. के एक COVID-19 खोपिे मिाई COVID-19 बाट धबरामी बनाउन सक्छ? 

Sinovac र Comirnaty (BioNTech), खोपमा लाइभ भाइरस हुाँदैन जुन COVID-19 लाई ननम्त्त्याउाँदछ। र्ी 

खोपहरूले तपाईंलाई COVID-19 बाट नबरामी बनाउन सकै्दन। 

कृपर्ा सरे्त रहनुहोस् नक खोप लगाएपनछ र्सले शरीरलाई प्रनतरोधात्मक क्षमता ननमाचण गनच केनह समर् नलन्छ। 

र्सको मतलब र्ो सम्भर् छ नक कुनै व्यखक्त भाइरसबाट समक्रनमत हुन सक्छ जसले खोपको ठीक अगानड र्ा 

मात्र खोप पनछ COVID-19 पैदा गदचछ र अझै नबरामी पछच । र्सको कारण र्ो खोपसाँग सुरक्षा प्रदान गनच पर्ाचप्त 

समर् छैन। 

92. COVID-19 खोप प्राप्त गररसकेपधछ, के म COVID-19 को भाइरि टेस्टमा सकारात्मक परीक्षण 

गनेछु? 

Sinovac र Comirnaty (BioNTech) को लानग खोपहरू इन्टर ामस्युलर रूपमा नदइन्छ र श्वासप्रश्वासको 

नमूनाहरूमा तपाईंको नू्यखिक एनसड र्ा एखन्टजेन परीक्षणको ननतजालाई असर गदैन, जुन तपाईंलाई हालैको 

संक्रमण छ नक छैन भनी हेनच प्रर्ोग गररन्छ। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
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र्नद तपाईंको शरीरले प्रनतरक्षा प्रनतनक्रर्ा (खोपको लक्ष्य) नर्कनसत गदचछ भने, त्यहााँ केही एखन्टबडी 

परीक्षणहरूमा तपाईं सकारात्मक परीक्षण गनच सके्न सम्भार्ना हुन्छ। एखन्टबडी परीक्षणले सामान्यतर्ा र्ो संकेत 

गदचछ नक तपाईंसाँग पनहलेको संक्रमण र्ा खोपको अनिल्लो इनतहास नथर्ो र र्सले तपाईंलाई भाइरस नबरूद्ध 

केही मात्रामा सुरक्षा हुन सक्छ। 

93. खोप िगाईएको खण्डमा म सुरधक्षत छु भनेर मिाई कसरी थाहा छ? के म पुधि गनय को िागी कुनै 

परीक्षा धिन आर्श्यक छ? 

सामान्यतर्ा, COVID-19 (PCR र्ा serology) को प्रर्ोगशाला परीक्षण COVID-19 खोपको प्रशासन अनि र्ा 

पछानड ननर्नमत रूपमा आर्श्यक पदैन। नकारात्मक पररणाम र्ा कम एखन्टबडी स्तर सुरक्षाको कमीसाँग 

सम्बखन्धत हुन सकै्दन।  र्नद तपाईं COVID-19 लक्षणहरू अनुभर् गनुचहुन्छ भने, एक डाक्टरसाँग परामशच 

नलनुहोस् र आर्श्यक परेमा परीक्षण गनुचहोस्। 

94. र्धद  खोपको पधहिो डोज िगाउदा मिाइ गम्भीर प्रधतधक्रर्ा देखखए भने,के म दोस्रो डोजको साथ 

अधि बढ्न सक्छु ? 

जनताको स्वास्थ्यको खानतरको लानग, र्नद कुनै माननसलाई  खोपको पनहलो डोज लगाउदा कुनै गम्भीर समस्या 

नर्शेष रुपमा अस्पताल भनाच हुने खस्थनत देखखए भने , उसको सामुदानर्क खोप केन्द्र र्ा अस्पताल प्रानधकरणको 

सामान्य आउट-नबरामी खिननकहरूमा गररएको नसफाररस रद्द हुनेछ , दोस्रो डोज खोपको लानग अको 

अनलाइन अपोइन्टमेन्ट नलनुभन्दा पनहला सम्बखन्धत व्यखक्तलाई उसको डाक्टरसाँग परामशच गनच अनुमनत नदन । 

र्नद तपाईसाँग तत्काल (1िण्टा नभत्र) पनहलेको COVID-19 खोप र्ा 1कक्षा भन्दा बढी औषनधको लानग गम्भीर 

एलजी प्रनतनक्रर्ाको इनतहास छ, र्ा पनहलेको COVID-19 खोपको लानग एलजी प्रनतनक्रर्ा जुन आफैं मा सीनमत 

छैन र्ा समाधान नगररएको छ। मौखखक एखन्ट-एलजी औषनधहरू, कृपर्ा आफ्नो डाक्टरसाँग परामशच गनुचहोस्। 

95. COVID-19 को खोप पाएपधछ के मिाई रक्तदान गनयबाट रोधकनेछ? 

सान्दनभचक रक्तदाता स्क्रीननंग नीनतको लानग कृपर्ा 

https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en मा जानुहोस्। 

खोप रेकडचहरू 

96. "इिेक्टर ोधनक खोप रेकडय" के हो? 

सरकारले आफ्नो स्माटच मोबाइल फोनमा भण्डारण र नडस्लेलाई सहज बनाउन रेकडचको इलेक्टर ोननक 

संस्करणको रूपमा सार्चजननक रूपमा आफ्नै COVID-19 खोप रेकडच र परीक्षण रेकडच डाउनलोड गनच सहज 

बनाउन रे्बसाइट (www.evt.gov.hk) स्थापना गरेको छ। जब कसैलाई "COVID-19 खोप कार्चक्रम" अन्तगचत 

खोप लगाइएको छ, उसले "iAM Smart" माफच त पनहर्ान प्रमानणत गरेपनछ प्रत्यक्ष रे्बसाइटबाट "इलेक्टर ोननक 

खोप रेकडच" डाउनलोड गनच सक्छ। 

नटप्पणी: "सरकारले COVID-19 खोप रेकडचहरू अद्यार्नधक गदचछ" मा व्यर्स्थाको सम्बन्धमा, कृपर्ा सम्बखन्धत 

पे्रस नर्ज्ञखप्तलाई सन्दभच गनुचहोस्। 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.html 

97. मैिे प्राप्त गरेको खोपहरूको ब्याच/िट नम्बर कसरी जााँच गने? 

खोपहरूको ब्यार् / धेरै नम्बरहरू तपाईंको खोप रेकडचमा उपलब्ध छन्। 

98. के म सरकारसाँग मेरो गैर-स्थानीर् खोप रेकडय िोषणा गनय सक्छु? 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.html
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हो, गैर-स्थानीर् COVID-19 खोप रेकडचको िोषणाको व्यर्स्थाको बारेमा थप जानकारीको लानग सम्बखन्धत 

FAQs पढ्नको लानग कृपर्ा https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf मा 

जानुहोस्। 

99. म हङकङको बाधसन्दा हुाँ। के म र्ात्रा उदे्दश्यको िाधग मेरो राहदानीमा रहेको नाम र राहदानी 

नम्बरमा मेरो COVID-19 खोप रेकडयमा व्यखक्तगत धर्र्रणहरू पररर्तयन गनय आरे्दन धदन सक्छु? 

हङकङका बानसन्दाका लानग हङकङमा COVID-19 खोपको रेकडच हङकङ पररर्र्पत्रको रेकडचमा आधाररत 

छ। खोप रेकडचमा व्यखक्तगत नर्र्रणहरू हङकङ पररर्र् पत्रसाँग नमल्नुपछच । र्सैले, र्ो रेकडचको लानग राहदानी 

जानकारी प्रर्ोग गनच पररर्तचन गनच असक्षम छ 

खोप प्राप्त गने व्यखक्तको जन्म नमनत र नलङ्ग, साथै व्यखक्तले प्राप्त गरेको खोपको ननमाचताको जानकारी HKSAR 

सरकारले सेपे्टम्बर 29 देखख जारी गरेको COVID-19 खोप रेकडचमा थनपएको छ, र्ात्रा पूरा गनचको लानग हो। 

ननर्महरू (खोप आर्श्यकताहरू सनहत) जुन केही नर्देशी के्षत्रानधकारहरूले सामान्य रूपमा अपनाइरहेका 

छन्। सान्दनभचक अपडेट कागज र इलेक्टर ोननक रेकडच दुरै्मा लागू हुन्छ। जनताको आर्तजार्तमा सहजीकरण 

गनच सरकारले खोप लगाइसकेका व्यखक्तहरूलाई अद्यार्नधक अनभलेख उपलब्ध गराउने व्यर्स्था गरेको छ। 

नर्र्रणहरूको लानग, कृपर्ा सन्दभच गनुचहोस्: 

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

हङकङ बानहरका ठाउाँहरूमा र्ात्रा गनच र्ाहने जनताका सदस्यहरूले प्रस्थान गनुचअनि गन्तव्यको प्ररे्श 

क्वारेन्टाइन ननर्महरू, खोप आर्श्यकताहरू सनहत, र गन्तव्यको सरकारले गरेको पनछल्लो िोषणालाई प्रबल 

गनुचपदचछ। 

100. र्धद मैिे खोप रेकडयमा सूचीबद्ध जानकारीमा तु्रधट फेिा पारेको छु (जसै्त जन्म धमधत र्ा धिङ्ग), म 

के गनय सक्छु? 

खोप लगाइएका व्यखक्तहरूले सहर्ोग खोज्न vacs@dh.gov.hk मा इमेल पठाउन सक्छन्। कृपर्ा आफ्नो 

इमेलमा कागज खोप रेकडचको तल बार्ााँमा सन्दभच नम्बर (रेफ) प्रदान गनुचहोस्। र्नद तपाईको कागजी खोप 

रेकडचमा कुनै सन्दभच नम्बर छानपएको छैन र्ा र्नद तपाइाँ  अन्य नर्नधहरूद्वारा सोधपुछ गनच र्ाहनुहुन्छ भने, तपाई 

तपाईको खोप सेर्ा प्रदार्क (जसै्त सामुदानर्क खोप केन्द्र र्ा सान्दनभचक खिननकहरू) बाट सहर्ोग नलन 

सकु्नहुन्छ। 

101. धकन मेरो खोपको रेकडय कािो र सेतोमा छाधपएको धथर्ो, तर अरू माधनसहरूको खोप रेकडयहरू 

रङमा छन्? मेरो कागज खोप रेकडयको ति बार्ााँमा कुनै सन्दभय नम्बर (रेफ) धकन छैन? 

नर्नभन्न खोप स्थानहरूमा नर्नभन्न कम्त्युटर प्रणाली र उपकरणहरू सेटअप भएको हुनाले, केही खोप 

स्थानहरूले कालो र सेतोमा खोप रेकडचहरू प्रदान गछच न्, र नतनीहरूमधे्य केहीमा सन्दभच नम्बर समारे्श हुाँदैन। 

र्द्यनप, र्सले खोप रेकडचको शुद्धता र पूणचतालाई असर गदैन। भ्याखक्सन प्राप्तकताचहरूले रेकडच राख्नको लानग 

ढुक्क हुन सक्छन्। 

खोप रेकडचको सन्दभच नम्बर पहुाँर् गनच, खोप प्राप्तकताचहरूले खोप रेकडचमा QR कोड स्यान गनच 

"LeaveHomeSafe" एप - "इलेक्टर ोननक खोप र परीक्षण रेकडच" प्रकार्च प्रर्ोग गनच सक्छन्। 

102. खोप रेकडयमा QR कोडको प्रर्ोग के हो? 

एक प्रमानणत QR कोड खोप रेकडचको नर्नभन्न संस्करणहरूमा प्रदान गररन्छ (कागज / इलेक्टर ोननक खोप रेकडच 

र्ा स्व-िोनषत गैर-स्थानीर् खोप रेकडच सनहत)। सार्चजननक सदस्यहरूले "LeaveHomeSafe" मोबाइल एप 

प्रर्ोग गरी QR कोड स्यान गनच सक्छन् तानक आर्श्यक भएमा सनजलै पुन: प्राखप्तको लानग मोबाइल एपमा 

आफ्नो खोप रेकडच र सम्बखन्धत QR कोड भण्डारण गनच सनकन्छ। 
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सरकारले खाना र पेर् पदाथच पररसर र ननधाचररत पररसरका कमचर्ारीहरूलाई QR कोड स्यान गनच सहज 

बनाउन QR Code Verification Scanner मोबाइल एप सुरू गरेको छ। QR कोडले QR कोडमा समारे्श 

डेटा छेडछाड-पू्रफ छ भनी सुनननित गनच नडनजटल हस्ताक्षर प्रनर्नध अपनाउछ। QR Code Verification 

Scanner मोबाइल एपको बारेमा नर्र्रणहरूको लानग, कृपर्ा खाद्य र र्ातार्रणीर् स्वच्छता नर्भागको 

रे्बसाइटमा जानुहोस्। 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html 

103. दोस्रो र्ा तेस्रो डोज खोप प्राप्त गरेपधछ धकन मेरो खोप रेकडय सही रूपमा "LeaveHomeSafe" 

मोबाइि एपमा देखाउन सधकाँ दैन? 

हङकङमा खोपको प्रते्यक खुराक प्राप्त गरेपनछ, एक कागजी खोप रेकडच प्रमानणत QR कोड प्रदान गररनेछ, 

जसमा COVID-19 खोप कार्चक्रम अन्तगचत हङकङमा प्रशानसत तपाईंको अद्यार्नधक गररएको खोप जानकारी 

समारे्श छ। 

र्नद तपाई सम्बखन्धत इलेक्टर ोननक खोप रेकडच भण्डारण गनच "LeaveHomeSafe" मोबाइल एप प्रर्ोग गदै 

हुनुहुन्छ भने, कृपर्ा मोबाइल एपलाई नर्ीनतम संस्करणमा स्तररृ्खद्ध गनुचहोस् (केर्ल 2.1.5 संस्करण तीन 

डोज खोप रेकडच देखाउने समथचन) र तपाइाँको नर्ााँ कागजी खोप रेकडचमा QR कोड स्यान गनुचहोस्। कृपर्ा 

नोट गनुचहोस् नक तपाईंले खोप रेकडच स्यान गनच "COVID-19 इलेक्टर ोननक परीक्षण रेकडच" प्रकार्चको सट्टा 

"COVID-19 इलेक्टर ोननक भ्याखक्सनेशन रेकडच" प्रकार्च प्रर्ोग गनुचपछच । 

104. र्धद मैिे पधहिो र दोस्रो डोज हङकङ बाधहर पाएको खण्डमा तेस्रो डोज हङकङमा पाएको 

खण्डमा मैिे एकै समर्मा खोप रेकडय कसरी देखाउन सक्छु? 

र्नद तपाईंले हङकङ बानहर खोप प्राप्त गनुचभएको छ भने, तपाईंले आफ्नो गैर-स्थानीर् खोप रेकडच सरकारलाई 

ननिःशुल्क िोषणा गनच सकु्नहुन्छ। िोनषत गैर-स्थानीर् खोप रेकडच त्यसपनछ इलेक्टर ोननक फारममा स्थानीर् खोप 

रेकडच संगै प्रदशचन गनच सनकन्छ। नर्र्रणहरूको लानग, कृपर्ा 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf ब्राउज गनुचहोस्। eHealth र्ा 

"iAM Smart" मा दताच गरेपनछ, तपाईंले स्थानीर् र गैर-स्थानीर् दुरै् खोप रेकडचहरूको QR कोड डाउनलोड 

गनच सम्बखन्धत मोबाइल एप प्रर्ोग गनच सकु्नहुन्छ। eHealth र्ा "iAM Smart" मा सम्बखन्धत जानकारीको लानग, 

कृपर्ा क्रमशिः https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html र https://www.iamsmart.gov.hk/en/ 

हेनुचहोस्। 

तपाईंले आफ्नो गैर-स्थानीर् खोप रेकडच 18 तोनकएको हङकङ हुलाक कार्ाचलर्हरूमा पनन िोषणा गनच 

सकु्नहुन्छ र कमचर्ारीहरूको सहर्ोगमा स्थानीर् खोप रेकडचको साथमा छानपएको इलेक्टर ोननक खोप रेकडच प्राप्त 

गनच सकु्नहुन्छ। तोनकएको हुलाक कार्ाचलर्हरूको लानग, कृपर्ा 

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf 

मा हेनुचहोस्। ठेगानाहरू र खुल्ने समर्हरूको लानग, कृपर्ा 

https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html मा हेनुचहोस्। 

कृपर्ा ध्यान नदनुहोस् नक स्वास्थ्य नर्भागले जारी गरेको कागजी खोप रेकडच र र्सको QR कोडले हङकङमा 

प्रशानसत खोप रेकडच मात्र देखाउनेछ तर सै्वखच्छक िोषणा माफच त दताच गररएको तपाईंको गैर-स्थानीर् खोप 

रेकडच होइन। 

COVID-19 खोपमा थप प्रश्नहरू 

105. के COVID-19 खोप हंगकंग हिाि र्ा हिाि प्रमाधणत गनय सधकन्छ? 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
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Sinovac द्वारा प्रदान गररएको जानकारीका अनुसार हंगकंगमा आपूनतच गररएको CoronaVac खोपहरू हलाल 

प्रमानणत छन्। 

FosunPharma / BioNTech द्वारा प्रदान जानकारीको अनुसार, हंगकंगको लानग Comirnaty खोपहरु को 

लागी को लागी कुनै हलाल प्रमाणपत्र छैन। 

106. COVID-19 खोपहरु खररद गनय सरकारको रणनीधत के हो?  

सरकारले पनहले सेपे्टम्बर, 2020 मा एक िोषणा गररसकेको छ नक र्सले हङकंगको समू्पणच जनसंख्याको लानग 

COVID-19 नबरूद्ध संरक्षणको लानग खोपहरू खररद गनच “दुई-पक्षीर्” रणनीनत अपनाउने छ।  

सरकार एकानतर नर्श्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को नेतृत्वमा COVAX सुनर्धामा सामेल भएको छ, र एकै 

समर्मा पनहलेको समर्मा खोपको अनधक आपूनतच प्राप्त गनचको लागी व्यखक्तगत खोप नर्कासकताचहरूसाँग 

अनग्रम खरीद सम्त्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ।  

अनग्रम खरीद सम्त्झौतामा हस्ताक्षर गनुचको उदे्दश्य अनग्रम खोपहरू सुरनक्षत गनुच हो जुनसाँग हङकंगका 

नागररकहरूको लानग सफलताको सम्भार्ना बढी हुन्छ, र्सको बार्जुद खोपहरू अझै नर्कास प्रनक्रर्ामा छन् र 

सम्बखन्धत स्थानीर् ननर्ामक प्रानधकरणबाट अझै पूणच स्वीकृनत हुन सकेको छैन।  

107. COVID-19 खोपहरुको प्रकारहरु के हुन्?  

COVID-19 खोपहरू मुख्यतर्ा र्ार अलग-अलग प्रनर्नध लेटफमचहरूबाट नर्कनसत हुन्छन्, जसमा ननखिर्, 

भाइरल भेक्टर, नू्यखिक एनसड र प्रोटीन सबू्यननट समारे्श छन्। सरकारले स्वास्थ्य नर्भाग अन्तगचत उदर् तथा 

जुनोनटक रोग सम्बन्धी संरु्क्त रै्ज्ञाननक सनमनत र खोप रोकथाम सम्बन्धी रोगको रै्ज्ञाननक सनमनतसाँग परामशच 

गरेको छ। (सनमनतको सदस्यता सूर्ी स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्रको रे्बसाइटमा पाउन 

सनकन्छ: www.chp.gov.hk/en/static/24002.html) र मानथको प्रनर्नध लेटफामचहरू र प्रते्यक प्रनर्नध 

लेटफमचबाट उमे्मद्वार खोपहरू सम्बन्धी एन्टी-इनपडेनमक प्रर्ासहरुमा सरकारका र्ार नर्शेषज्ञहरू जुन 

आधारभूत रूपमा र्रण 3 खिननकल परीक्षणमा प्ररे्श गरेका छन्। नर्ज्ञहरूले नर्र्ार गरे नक प्रते्यक प्रनर्नध 

लेटफमचसाँग र्सको गुणहरू छन्। नर्ज्ञहरूले र्ो पनन बुझे नक सरकारले नबनभन्न खोप ननमाचताहरु र नर्नभन्न 

प्रनर्नध लेटफमचहरुबाट नर्कनसत उमे्मदर्ार खोपहरू खरीद गनुच पछच । जोखखम नर्नर्धता र हङकंगको समू्पणच 

जनसंख्याको लागी खोपको पर्ाचप्त आपूनतच सुनननित गने दृनिकोणको साथ र्सले कखिमा दुई गुणा हङकंग 

जनसंख्याको लानग कभर गनच पर्ाचप्त मात्राहरु पनन खररद गनुचपछच ।  

108. जनतािे प्राप्त गरेका खोपहरू सुरधक्षत र प्रभार्कारी छन् भनी सरकारिे कसरी सुधनधित गछय ?  

खोपको सुरक्षा, प्रभार्काररता र गुणस्तर सुनननित गनच, सबै खोपहरूले हङकंग बानहर एक ठाउाँमा औषनध 

ननर्ामक प्रानधकरण द्वारा र्रण 3 खिननकल परीक्षणहरूको पूणचता र अनुमोदन (आपतकालीन प्रर्ोग सनहत) 

प्राप्तसनहत पनहले प्रासंनगक प्रनक्रर्ाहरू पूरा गनुचपदचछ तथा रोगको रोकथाम र ननर्न्त्रण (खोपको प्रर्ोग) ननर्मन 

(Cap. 599K) को अनुरूप खाद्य तथा स्वास्थ्य सनर्र् द्वारा अनधकार नदइएको, हङकंगमा प्रासंनगक COVID-19 

खोपको प्रर्ोग आपतकालीन अर्स्था अन्तगचत सरकार द्वारा सञ्चालन गररएको खोप कार्चक्रमहरूको लानग। 

खोपका लानग नर्श्वव्यापी प्रनतस्पधाच अत्यनधक जोडदार छ, शुरुर्ात र्रणमा आपूनतच कनसएको हुनेछ। सरकारले 

एकातफच  खोप नर्कासकताचहरुसाँग अनग्रम खररद सम्त्झौताहरु माफच त हङ्गकङ्गमा खोपहरुको लागी पनहले 

डेनलभररको लागी खोप नर्कासकताचहरुसाँग र्ाताच गनेछ; र अकोतफच , पनछल्लो रै्ज्ञाननक प्रमाण र खिननकल 

डाटाको सम्बन्धमा, जनताका सदस्यहरूलाई सकेसम्म र्ााँडो खोप पाउनको लानग, खोप कार्चक्रमको लानग 

नर्सृ्तत व्यर्स्थाहरुलाई अखन्तम रूप नदनको लागी नर्ज्ञहरूसाँग परामशच जारी राखे्नछ।    

109. COVID-19 खोपहरुका धनर्मन र अनुगमन के हुन्?  

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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सरकारले रोगको रोकथाम तथा ननर्न्त्रण (खोपको प्रर्ोग) ननर्मन (Cap. 599K) (ननर्मन) लागू गरेको छ। 

ननर्मनको अनुसार, खाद्य तथा स्वास्थ्य सनर्र् (सनर्र्) ले नननदचि प्रर्ोगको लानग COVID-19 खोपको अनधकार 

नदन सक्दछन् जुन साधारणतर्ा सरकारद्वारा सन्चानलत खोप कार्चक्रमहरू हो। खोप अनधकृत गनुच भन्दा पनहले, 

सनर्र्ले सल्लाहकार यानलबाट सल्लाह नलनुपछच  जसले खोपको सुरक्षा, प्रभार्काररता र गुणस्तरमा नर्र्ार 

गरेको हुन्छ। अन्य आर्श्यकताहरूमा र्ो खोपको साथ हंगकंग र्ा नर्श्व स्वास्थ्य संगठन बानहरको ठाउाँमा 

औषनध ननर्ामक प्रानधकरणले नदएको प्रर्ोगको अनुमोदन पनन हुनुपदचछ। ननर्मार्लीले शतच पनन राख्छ नक 

खाद्य तथा स्वास्थ्य सनर्र्ले खोपको प्रशासनसाँग सम्बखन्धत प्रापकलाई हुने कुनै पनन प्रनतकूल िटनाको अनुगमन 

गनच संर्न्त्र राख्नु पछच ।  

स्वास्थ्य नर्भाग (DH) साँग प्राप्त प्रनतकूल औषनध प्रनतनक्रर्ा (खोप लगार्त) को प्रते्यक ररपोटचमा ध्यानपूर्चक 

अनुगमन गनच एक स्थानपत संर्न्त्र छ। सबै साथ, DH साँग ठाउाँमा एक फामाचकोनभनजलेन्स प्रणाली छ, र औषनध 

व्यापार र स्वास्थ्यसेर्ा पेशेर्रहरूबाट (नर्शेष गरी गम्भीर प्रनतकूल िटनाहरूमा) प्रनतकूल िटना अनुसरण 

खोपको प्राप्त ररपोटचहरूमा कारण आकलन गदचछ। ती खोपहरूसाँग सम्बखन्धत छ नक छैन भनेर पत्ता लगाउन 

ररपोटचहरू मूल्यांकन गररनेछ। DH ले उन्नत देशहरु र न्यार्के्षत्रका औषनध ननर्ामक प्रानधकरणहरू र नर्श्व 

स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रर्नतचत सन्दभचहरू द्वारा जारी नर्ीनतम सुरक्षा र प्रभार्काररता मूल्यांकन पनन अनुगमन 

गदचछ। र्नद खोपका जोखखमहरू लाभहरूभन्दा बनढ माननन्छ भने, DH ले उनर्त कदम र्ाल्नेछ र सल्लाहकार 

यानललाई समीक्षाको लानग र खोपको प्रानधकरण खारेज गनुचपने आर्श्यकतामा नर्र्ार गनच उपरु्क्त जानकारी 

नदनेछ। प्रानधकरण खारेज गनच नसफाररस खाद्य र स्वास्थ्य सनर्र्लाई नर्र्ारको लानग प्रदान गररनेछ। COVID-

19 खोपहरूको खोपको पछानड सम्भानर्त प्रनतकूल प्रभार्को सम्बन्धमा, ननर्न्त्रणको लानग सतकच ताको समान 

स्तर कार्म गदाच DH ले ननर्मको अनुरुप अनुगमन गनेछ र प्रर्नलत संर्न्त्रको सन्दभच गदचछ।   

110. COVID-19 खोपs (AEFI कोष) को साथ खोप पधछ प्रधतकूि िटनाहरूको िाधग क्षधतपूधतय कोष के 

हो? 

AEFI कोष COVID-19 खोपसाँग सम्बखन्धत अप्रत्यानशत गम्भीर प्रनतकूल िटनाहरू (SAEs) (मृतु्य र गम्भीर 

र्ोटपटक सनहत) पीनडत भएको प्रमाण भएका र्ोग्य व्यखक्तहरूलाई नर्त्तीर् सहर्ोग प्रदान गने छ | नर्र्रणको 

लानग , कृपर्ा https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund.पेजमा जानुहोस् । 

111. गम्भीर प्रधतकूि िटनाहरूबाट पीधडतहरूिे AEFI कोष अन्तगयत एकमुि रकम प्राप्त गनेछन्? 

सबै SAEs हरू स्वास्थ्य नर्भागको  लेटफमचमाफच त नर्नकत्सा पेशेर्रहरूले ररपोटच गनुचपदचछ 

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

SAEs बाट उठेको ररपोटच प्राप्त भएपनछ COVID-19 खोपका ननम्न खिननकल िटनाक्रम मूल्याकन गने नर्शेषज्ञ 

सनमनतले कार्चकुशलता मूल्याकन गने छ (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3) । 

प्रभानर्त व्यखक्त कोष अन्तगचत िटनासाँग सम्बखन्धत स्तरमा एकमुश्त भुक्तानीको लानग र्ोग्य हुनेछ र्नद तल दुई 

सतचहरू पूरा भए – 

1. त्यहााँ SAE को एक दताच मेनडकल नर्नकत्सक द्वारा प्रमानणकरण छ; र 

2. नर्ज्ञ सनमनतको मूल्याकन ननतजाले र्ो िटना सरकारको COVID-19 खोप कार्चक्रम अन्तगचत 

खोपको प्रशासनसाँग सम्बखन्धत छैन भने्न कुरालाई प्रमानणत गनच सकै्दन। 

112. AEFI कोष को अधिकतम भुक्तानी के हो? रकम कसरी ताधनन्छ? 

िातक र र्ोटपटकका लानग अनधकतम भुक्तानीको स्तरहरू कमचर्ारी क्षनतपूनतच अध्यादेश (Cap. 282) अन्तगचत 

क्षनतपूनतचको मात्राको सन्दभचमा कोररएको छ। 

सूर्ीबद्ध गम्भीर प्रनतकूल िटनाहरूसाँग सम्बखन्धत मृतु्यको भुक्तान 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3


(Nepali version) 

मृतक व्यखक्तको उमेर  

(खोपको अखन्तम मात्राको धमधतमा जस्तै) 

भुक्तानीको मात्रा 

(प्रधत व्यखक्त) 

40 बषच भन्दा तल $2,500,000 

40 बषच र्ा 40 भन्दा मानथ $2,000,000 

 

र्ोट पुर् र्ाइएका गम्भीर प्रनतकूल िटनाहरूसाँग भुक्तान 

िाइते व्यखक्तको उमेर 

(खोपको अखन्तम मात्राको धमधतमा जसै्त) 

भुक्तानीको अधिकतम रकम 

(प्रधत व्यखक्त) 

40 बषच भन्दा तल $3,000,000 

40 बषच र्ा 40 भन्दा मानथ $2,500,000 

 

113. के AEFI कोषमा दार्ी पेश गनय कुनै समर् सीमा छ? 

AEFI कोष दाबी गनच खोपको अखन्तम मात्रा दुई बषच नभत्र बनाउनुपनेछ। 

114. र्धद दार्ीकतायिे AEFI कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गररसकेको छ भने, उसिे खोप धनमायता धबरूद्ध 

क्षधत र्ा नोक्सानको िाधग कानुनी सहारा धिन सक्छ? 

कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गने व्यखक्त खोप ननमाचता नबरूद्ध क्षनत र्ा नोक्सानको लानग कानूनी सहारा नलन एक 

व्यखक्तको अनधकार लाई असर गदैन। दार्ीकताचले अझै पनन शारीररक र्ोटको लानग नजमे्मर्ार कुनै पनन व्यखक्त 

नर्रूद्ध नागररक कारर्ाही गनच सक्छ। र्द्यनप दार्ीकताचले दोब्बर क्षनतपूनतच पाउन सकै्दन। र्नद एक दार्ीकताचले 

क्षनतपूनतच प्राप्त गदचछ भने अदालतमा फैसला सुनाईएमा, उसले / उनी पनहले AEFI कोषबाट प्राप्त गरेको रकम 

अदालतको पुरस्कारबाट अफसेट हुनेछ। 

115. र्धद मैिे COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा अन्य प्रश्नहरू छन् भने के हुन्छ? 

सोधपुछका लानग, कृपर्ा 3142 2366. हटलाईनमा कल गनुचहोस्। 

अन्य सार्चजननक स्वास्थ्य उपार्हरू 

116. COVID-19 खोपहरू िगाईएको छ, के अझै सार्यजधनक स्वास्थ्य उपार्हरू आर्श्यक छ जसै्त 

मास्क िगाउने, सामाधजक दूरी आधद? 

हो | भाइरस संक्रमणको जोखखम कम गनचका लानग सामानजक दूरी, राम्रो हात स्वच्छता र सार्चजननक रूपमा 

मास्क लगाउनु सनहत गैर-औषनध हस्तके्षप (NPIs) जारी गनच आर्श्यक छ। 

खोपहरूले नबरामी हुनेहरूको संख्या िटाउन मद्दत गछच । धेरै देशहरूले भखचरै अनुमोनदत COVID-19 खोपहरू 

प्रर्ोग गरेर व्यापक खोप अनभर्ानहरू सुरु गरेका छन् इजरार्लबाट प्रकानशत एक अध्यर्नले BNT162b2 

खोपहरूको संर्ोजनले खोप लगाइएका माननसहरूमा लक्षणात्मक संक्रमण, अस्पतालमा भनाच र गम्भीर 

संक्रमणहरूको िटनालाई कम गनच सक्छ। 

जे होस्, त्यहााँ रै्ज्ञाननक अध्यर्नबाट पर्ाचप्त जानकारी छैन भ्याखक्सन संक्रमणको प्रसारणलाई कम गछच  भनेर 

थाहा छैन।  
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समर् साँगै, जन खोपको प्रभार्मा अनधक डाटा उदर् हुन सक्छ। र्सको नर्पररत रूपमा, हात धुने, मास्कहरू र 

सामानजक दूरी जस्ता उपार्हरू प्रसारण िटाउनको लानग प्रमानणत छन्। 

र्स समर्मा, NPIs र खोपहरूको संर्ोजनले भाइरस नर्रुद्ध उतृ्कि सुरक्षा प्रदान गदचछ। 

117. के स्वास्थ्य उपचार कमयचारीहरू बीच पूणय व्यखक्तगत सुरक्षा उपकरण (PPE) दान गने जस्ता 

अर्खस्थत उपार्हरू अझै पधन खोप धिनेहरूको िाधग आर्श्यक हुनेछ? 

स्वास्थ्यकमीहरू ननर्नमत रूपमा गम्भीर नबरामी नबरामीहरूसाँग सम्पकच  राख्छन् जुन भाइरसको उच्च स्तर हो | 

स्वास्थ्यकमीहरूले सब भन्दा कमजोर नबरामीहरूसाँग पनन सम्पकच  राख्छन् जोसाँग कमजोर प्रनतरक्षा प्रणालीहरू 

छन् |  

हालको अर्नधमा, COVID-19 खोपहरूको क्षमताको हदसम्म अन्यमा पनन संक्रमण सानच रोक्नको लानग 

अध्यर्न गरररहेको छ।  

त्यसकारण, स्वास्थ्यकमीहरूले अझै पनन पूणच संक्रमणको रोकथाम र पीपीई, राम्रो सरसफाइ आनद सनहत 

खिननकल सेनटंग्समा ननर्न्त्रण उपार्हरूको पालन गनच जारी राख्नुपदचछ। 

118. के खोप िगाइएका तर पधछ संक्रामक व्यखक्तको सम्पकय मा आएकाहरूका िाधग परीक्षण र्ा 

क्वारेन्टाइन जस्ता अर्खस्थत उपार्हरू अझै आर्श्यक हुनेछ? 

कृपर्ा https://www.covidvaccine.gov.hk/en/relaxation_measures मा खोप लगाएपनछ आराम गने 

उपार्हरू हेनुचहोस्। 

119. खोप र्ा प्रधतरक्षा को एक प्रमाण र्ात्रा को उदे्दश्य को िागी प्रर्ोग गनय सधकन्छ? 

र्ो मुद्दा सनक्रर् रूपमा नर्श्वव्यापी रूपमा बहस भइरहेको छ।  

नर्ााँ र धेरै टर ान्सनमनसबल (नर्नभन्न रूपहरू) को उदर्को साथसाथै केही देशहरूमा खोपको स्तर बढ्दै गएपनछ, 

ह Hongक Kong सरकारले िटनाहरूको अनुगमन गनच जारी राखे्नछ स्वास्थ्य नसफाररसहरूले संकेत गरे 

अनुसार र्सको आर्श्यकताहरू पररमाजचन गदचछ। 

120. के अर्खस्थत COVID-19 खोपहरू प्रसारण रोक्नको िाधग प्रभार्कारी छ र भेररएन्टको उद्भर् 

द्वारा उत्पन्न चुनौतीहरू? 

त्यहााँ प्रसारण रोक्न मा खोपको प्रभार्हरुमा केनह प्राथनमक प्रमाणहरु छन् र र्तचमानमा COVID-19 भेररर्न्टहरु 

को उद्भर् द्वारा उत्पन्न रु्नौनतहरु पनन छन् | 

हंगकंगसाँग आन्तररक र्ातु्रहरूको लानग धेरै कडा परीक्षण र क्वारन्टाइन आर्श्यकता छ | 

खोपका साथ गैर-औषनध हस्तके्षप (NPIs) को संर्ोजनले भाइरस नर्रुद्ध अनधकतम सुरक्षाको लानग अनुमनत 

नदनेछ। प्रसारणको जोखखम कम गनचका लानग सामानजक दूरी, राम्रो हात स्वच्छता र सार्चजननक रूपमा मास्क 

लगाउने समारे्श सनहत NPIsमा सार्चजननक स्वास्थ्य रणनीनतहरू जारी गनच आर्श्यक छ। 

NPIs लाई खोप लगाइएका र अझै खोप लगाइएका माननसहरूले पछ्याउनु पछच । NPIs मा भएका कुनै पनन 

पररर्तचनहरूलाई खोपको कभरेज बढाएर ध्यानपूर्चक अनुगमन र समीक्षा गररनुपछच । 

121. के रक्सीको सेर्निे हाम्रो प्रधतरक्षा प्रणािी कमजोर पछय ? 
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मनदरा एक नर्षाक्त पदाथच हो जुन शरीरका नर्नभन्न अंग र प्रणालीहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभार्हरूको साथ 

हुन्छ। रक्सीको सेर्नले, नर्शेष गरी ठूलो मात्रामा, प्रनतरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउाँछ र नपउनेलाई 

संक्रमणको लानग अनधक संरे्दनशील बनाउाँछ | अध्यर्नहरूले ननमोननर्ा लगार्त नपउनेसाँग गम्भीर 

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणको जोखखम बढाइरहेको छ | 

COVID-19 को नबरूद्ध लडाईमा, जनताका सदस्यहरुलाई स्वस्थ जीर्नशैली बााँच्न र उत्तम स्वास्थ्य र एक 

मजबूत प्रनतरक्षा प्रणालीको लानग नपउन अस्वीकार गनच अपील गररएको छ। 

खोपहरुबारे नमथक र तथ्यहरु 

COVID-19 खोपहरुबारे नमथ्या नमथकहरु 

122. COVID-19 खोपहरु सुरधक्षत छैनन् धकनधक धतनी धछटै्ट धर्कधसत र पररक्षण गररएका धथए?  

COVID-19 खस्थनतले एक आपतकालीन प्रनतनक्रर्ाको लानग र्ारेन्ट गर् र्ो। र्सको मतलब र्ो होइन नक कुनै 

सुरक्षा प्रोटोकल र्ा परीक्षणलाई बाइपास गररएको छ। जबनक खोपको लानग उच्च आर्श्यकताको कारण 

नर्कास प्रनक्रर्ालाई दु्रत पाररएको छ, कुनै छोटो कटौती नलइएको छैन। र्ास्तर्मा त्यहााँ धेरै प्रानर्नधक नर्कास 

भएको छ जसले खोपहरूलाई अनधक र्ााँडै नर्कास गनच मद्दत पुर् र्ाउाँछ। खोपका सबै सामग्रीहरू, साथै खोप 

आफै पनन पूणच जााँर् गरीएको छ र र्सको सुरक्षा सुनननित गनच ननगरानी गररएको छ।  

123. COVID-19 को िागी mRNA खोपहरुिे मानर् DNA िाई बदल्नेछन्?  

mRNA कोषको केन्द्रमा प्ररे्श गदैन र हाम्रो DNA लाई पनन असर गदैन। mRNA खोपहरूले हाम्रो 

कोषहरूलाई प्रोटीन (र्ा प्रोटीनको एक टुक्रा) कसरी बनाउने भनेर नसकाउाँछ जुन प्रनतरक्षा प्रनतनक्रर्ालाई नटर गर 

गदचछ। त्यो प्रनतरक्षा प्रनतनक्रर्ा भनेको त्यो हो, जसले र्नद र्ास्तनर्क भाइरस हाम्रो शरीरमा प्ररे्श गदचछ भने 

हामीलाई संक्रनमत हुनबाट जोगाउाँदछ।  

124. िेरै माधनसहरु COVID-19 संक्रमणबाट ररकभर हुन्छन् र त्यसैिे हामीिाई खोप चाधहदैंन?  

COVID-19 एक िातक रोग हो जुन गम्भीर नबरामीको कारण हुनसक्छ - र साथै दीिचकालीन पररणामहरू जुन 

हामीले पूणच रूपमा बुझ्न सकेका छैनौ।ं तानक COVID-19 खोपहरू मृतु्य र गम्भीर नबरामी िटाउन बनाइएको 

छ। र्द्यनप COVID-19 बाट उच्च प्रनतशतले पुन: प्राखप्त गरे पनन, केनह गम्भीर नबरामी पदचछन् र्ा मनच पनन 

सक्दछन्। भाइरस हुनु र्ो सामान्य कुरा हो तर कनहलै्य लक्षणहरूको अनुभर् हुाँदैन, र लक्षणहरू नभएको 

अर्स्थामा पनन र्ो भाइरस अरुमा फैलाउन सम्भर् छ। जब तपाईं खोप लगाइनको लानग छनौट गनुचहुन्छ, 

तपाईंले तपाईंलाई मात्र होइन तपाईंको पररर्ारका सदस्यहरू र तपाईंको र्रपरका माननसहरूलाई COVID-19 

को कारणले मृतु्य र गम्भीर नबरामी हुने सम्भार्नाबाट जोगाउनुहुन्छ।  

125. COVID-19 खोपहरुिे माइक्रोधचप टर र्ाधकंग र्ा मानर् मखस्तष्कमा केधह रोपणद्वारा जनसंख्या 

धनर्न्त्रण गनय सक्दछन्?  

खोपका सबै सामग्रीहरू साथै खोपहरू आफै पनन राम्ररी परीक्षण र प्रमानणत हुन्छन्। त्यहााँ केही झटूा दाबीहरू 

छन् नक COVID-19 खोपहरूले इंजेके्टर्ल माइक्रोनर्प इम्त्लान्टको प्रनर्नध प्रर्ोग गरी मानर् आन्दोलन टर ्र्ाक 

गनच सक्छ र्ा 5G सेल फोन टार्रहरू माफच त शारीररक कार्चहरू पनन ननर्न्त्रण गदचछ। र्ो गलत हो। त्यहााँ कुनै 

COVID-19 खोप छैन जसले व्यखक्त टर ्र्ाक गदचछ र्ा डाटाबेसमा व्यखक्तगत जानकारी भेला गदचछ।  

126. मृतु्य दर Comirnaty (BioNTech) खोपको साथ खोप धदइसकेपधछ सामान्यभन्दा  िेरै हुन्छ?  

नर्श्व स्वास्थ्य संगठन नर्श्वव्यापी सल्लाहकार सनमनतले खोप सुरक्षाबारे जारी गरेको बर्ानमा भननएको छ नक 

रु्रोप र WHO को नर्श्वव्यापी डाटाबेसमा ररपोटच गररएको मृतु्यको समीक्षा पनछ, र्ो ररपोटच अपेनक्षत, सबै कारण 

मृतु्य दर र कमजोर, रृ्द्ध व्यखक्तहरुको उप-जनसंख्यामा मृतु्यको कारणहरुको अनुरूप नथए भनेर नर्र्ार 
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गररएको नथर्ो। कमजोर भएपनछ मृतु्य दरमा अप्रत्यानशत र्ा अनप्रर् रृ्खद्ध भएको नथएन, रृ्द्ध व्यखक्तहरूलाई  

BioNTech COVID-19 खोप नदइर्ो, र र्ो खोपको व्यर्स्थापन बुजुगचहरूका लानग अझै लाभदार्क नथर्ो।  

127. Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रभार्काररता देखाउने कुनै खिधनकि अध्यर्न डेटा छैन? 

एउटा ठूलो खिननकल परीक्षणले Comirnaty (BioNTech) खोप 16 र्षचभन्दा कम उमेरका माननसहरूमा 

COVID-19 रोकथाम गनच प्रभार्कारी भएको देखाएको छ। अध्यर्नले लक्षणात्मक COVID-19 केसहरूमा 

95% कमी देखाएको छ। 

128. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 खोपिे खोप धदइएपधछ तत्काि काम गदयछ? 

Comirnaty (BioNTech) COVID-19 खोप पनछ, र्सले शरीरमा एखन्टबडीहरू नर्कास गनच र COVID-19 

नबरूद्ध संरक्षण प्रस्तार् गनच समर् नलन्छ।  

129. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 खोपको प्रर्ोग पधछ कमजोर रृ्द्धहरूमा मृतु्यदरमा 

अप्रत्याधशत र्ा अप्रत्याधशत रृ्खद्ध भएको संकेत छ? 

जनर्री 2021 सम्ममा नर्देशी स्वास्थ्य अनधकारीहरू र नर्श्व स्वास्थ्य संगठनको उपलब्ध जानकारी र 

नसफाररसहरूको आधारमा, Comirnaty (BioNTech) खोपको प्रर्ोगपनछ कमजोर रृ्द्धहरूको मृतु्यदरमा 

कुनै अप्रत्यानशत र्ा अप्रत्यानशत रृ्खद्ध भएको कुनै प्रमाण अनहले उपलब्ध छैन। कुनै स्पि प्रमाण छैन नक सूनर्त 

मृतु्यहरु र्सको प्रर्ोगका कारण नथए। 

130. Sinovac COVID-19 खोप खोपका िगतै्त काम गछय ? 

नसनोभ्याक COVID-19 खोप दुई डोजमा नदइन्छ। तपाईंले पनहलो खुराकबाट केही सुरक्षा पाउन सकु्नहुन्छ, र 

दोस्रो खुराकले तपाईंलाई भाइरस नर्रुद्ध राम्रो सुरक्षा नदनेछ। 

131. COVID-19 खोपिे मिाई COVID-19 बाट धबरामी बनाउन सक्छ? 

Sinovac र Comirnaty (BioNTech) खोपहरुलाई जीनर्त भाइरस छैन नक COVID-19 को कारण हुन्छ। 

र्सको मतलब र्ो हो नक COVID-19 खोपले तपाईलाई COVID-19 बाट नबरामी बनाउन सकै्दन। 

132. रृ्द्धरृ्द्धाहरूिाई COVID-19 खोपको िाधग ठूिो आर्श्यकता छैन? 

रृ्द्ध व्यखक्तहरूलाई COVID-19 खोपको आर्श्यकता बढी हुन्छ नकनभने नतनीहरू संक्रनमत भएमा जनटलता र 

मृतु्यको जोखखममा हुन्छन्। 

नर्श्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)का अनुसार 60 र्षच र्ा सोभन्दा मानथका माननसलाई गम्भीर रोग लागे्न जोखखम बढी 

हुन्छ। मृतु्य ननम्त्त्याउने जनटलताहरूमा श्वासप्रश्वासको नर्फलता, एयुट रेखस्परेटरी नडस्टर ेस नसन्ड्र ोम (ARDS), 

सेखर्प्स र सेनप्टक झटका, थ्रोम्बोइम्बोनलज्म, बहुअङ्ग नर्फलता, मुटु, कलेजो र्ा मृगौलामा र्ोटपटक समारे्श हुन 

सक्छ। 

संरु्क्त राज्य अमेररकाको सेन्टर फर नडनजज कन्टर ोल एन्ड् नप्रभेन्सन (CDC) को अनुसार, रृ्द्ध र्र्स्कहरू 

COVID-19 बाट गम्भीर नबरामी हुने सम्भार्ना बढी हुन्छ। COVID-19 को मृतु्य मधे्य 81% भन्दा बढी 65 र्षच 

भन्दा मानथका माननसहरूमा हुन्छ। 6 देखख 16 नोभेम्बर 2021 सम्म देखाइएको तथ्याङ्क अनुसार, क्रमशिः 65-74 

र्षच, 75-84 र्षच र 85 र्षच र्ा सोभन्दा मानथका व्यखक्तहरूमा18-29 र्षच उमेरका माननसहरूको तुलनामा, मृतु्य 

दर 65 गुणा, 150 गुणा र 370 क्रमशिः 65-74 र्षच, 75-84 र्षच र 85 र्षच र्ा सोभन्दा मानथका व्यखक्तहरूमा गुणा 

बढी छ। 
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हङकङमा COVID-19 बाट मृतु्य हुनेको अनुपात उमेरसाँगै बढ्दै गएको छ। 213 िातक केसहरूमा (30 

नोभेम्बर 2021 को अनुसार), धेरैजसो (93%) 60 र्षच र्ा मानथका रृ्द्धहरू प्रभानर्त नथए। 

133. पुरानो रोग भएका माधनसहरूिाई COVID-19 खोपको िाधग ठूिो आर्श्यकता छैन? 

पुरानो रोग भएका व्यखक्तहरूलाई COVID-19 खोपको आर्श्यकता बढी हुन्छ नकनभने नतनीहरू संक्रनमत 

भएमा जनटलता र मृतु्यको जोखखममा हुन्छन्। 

नर्श्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)का अनुसार उच्च रक्तर्ाप, मुटु र फोक्सोको समस्या, मधुमेह, मोटोपना र्ा यान्सर 

जस्ता अन्तननचनहत नर्नकत्सा समस्या भएका व्यखक्तहरूलाई गम्भीर रोग लागे्न जोखखम बढी हुन्छ। मृतु्य ननम्त्त्याउने 

जनटलताहरूमा श्वासप्रश्वासको नर्फलता, तीव्र श्वासप्रश्वास समस्या नसन्ड्र ोम (ARDS), सेखर्प्स र सेनप्टक झटका, 

थ्रोम्बोइम्बोनलज्म, र/र्ा बहुअङ्ग नर्फलता, हृदर्, कलेजो र्ा मृगौलामा र्ोटपटक समारे्श हुन सक्छ। 

संरु्क्त राज्य अमेररकाको सेन्टर फर नडनजज कन्टर ोल एन्ड् नप्रभेन्सन (CDC) का अनुसार, गम्भीर COVID-19 

को जोखखम (जसै्त अस्पतालमा भनाच/सिन हेरर्ाह/भेखन्टलेटर र्ा मृतु्य) को जोखखम बढ्दै जान्छ नकननक 

व्यखक्तमा अन्तननचनहत नर्नकत्सा अर्स्थाहरूको संख्या बढ्छ। 

134. COVID-19 को खोपहरू COVID-19 संक्रमणभन्दा बढी हाधनकारक छन्? 

COVID-19 एक जीर्न-धम्त्की नदने रोग हो जसले िातक मात्र होइन, दीिचकालीन पररणामहरू पनन ननम्त्त्याउन 

सक्छ। खोप लगाउनु COVID-19 प्राप्त गनुच भन्दा धेरै सुरनक्षत र लाभदार्क छ। 

खोपले प्रभार्कारी रूपमा माननसहरूलाई गम्भीर रोग र COVID-19 बाट मनेबाट जोगाउाँछ। Comirnaty र 

CoronacVac COVID-19 खोपहरू 80% भन्दा मानथको खोप प्रभार्काररताका साथ COVID-19 संक्रमणबाट 

गम्भीर रोग र मृतु्यबाट जोगाउन अत्यनधक प्रभार्कारी छन्। 

हङकङमा, नोभेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म COVID-19 भ्याखक्सनको 9 नमनलर्न भन्दा बढी डोजहरू नदइएको 

छ। Comirnaty र CoronaVac ले साइड इफेक्टहरू ननम्त्त्याउन सक्छ, तर सबैले प्राप्त गदैनन्। सामान्यतर्ा, 

सामान्य साइड इफेक्टहरू सामान्यतर्ा हल्का र अस्थार्ी हुन्छन्। कसै-कसैले धेरै गम्भीर अनुभर् गनच सक्छन्, 

तर सामान्यतर्ा दुलचभ, प्रनतकूल प्रभार्हरू। धेरै सामान्य साइड इफेक्टका उदाहरणहरू जसले 10 मा 1 जना 

भन्दा बढीलाई असर गनच सक्छ इंजेक्शन साइट दुखाइ, टाउको दुखाइ र थकान समारे्श गदचछ। 

135. Comirnaty भ्याखक्सनमा फेरोम्यागे्नधटक र्ा िातु सामग्री, र्ा ग्राधफन अक्साइड समारे्श छ? 

Comirnaty खोप रोग रोकथाम र ननर्न्त्रण (भ्याखक्सनको प्रर्ोग) ननर्मन (याप. 599K) अन्तगचत अनधकार 

प्राप्त COVID-19 खोपहरू मधे्य एक हो जसले हङकङमा आपतकालीन प्रर्ोगको लानग सुरक्षा, प्रभार्काररता 

र गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गरेको छ। Comirnaty भ्याखक्सनमा कुनै धातुको कम्पोनेन्ट र्ा ग्रानफन अक्साइड 

समारे्श छैन भनी पुनि भएको छ, Comirnaty को संरर्नाको लानग FAQ 49 हेनुचहोस्। थप रूपमा, DH ले 

नर्कनसत देशहरू र के्षत्रानधकारहरूको औषनध ननर्ामक अनधकारीहरूद्वारा जारी गररएको COVID-19 

खोपहरूको पनछल्लो सुरक्षा र प्रभार्काररता मूल्याङ्कन र नर्श्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जारी गररएका सन्दभचहरूको 

ननजकबाट ननगरानी राखे्नछ, र्ो ज्ञात छ नक रु्रोपेली आर्ोगले र्सअनि पनन र्सै्त नर्न्ताहरूलाई सम्बोधन गरेको 

छ। त्यस्ता सामग्रीहरू भ्याखक्सन ढााँर्ामा सूर्ीबद्ध छैनन्। 

खोपहरुलाई बुझ्दा: तथ्य र नमथकहरु 

136. प्राकृधतक प्रधतरक्षा खोप-पे्रररत प्रधतरक्षा भन्दा स्वस्थ र बधढ प्रभार्कारी हुन्छ?  

खोप रोगहरु रोकथाम गने उत्तम उपार्हरुमधे्य एक हो। खोप आफैं मा हुने खतरा खोपको भन्दा धेरै बढी हुन्छ। 

कुलमा, खोपहरूले प्रते्यक र्षच 2 र 3 लाख बीर्मा जीर्न बर्ाउने अनुमान गररन्छ। खोपहरूले सुरक्षा 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
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ननमाचणको लानग तपाईंको शरीरको प्राकृनतक बर्ार्हरुको साथ काम गरेर रोग नलने जोखखमहरूलाई कम 

गदचछ। जब हामी खोप लगाउाँछौ,ं हामी आफैं लाई मात्र नभई, र्रपरका माननसहरूलाई पनन सुरनक्षत गदचछौ।ं. 

137. रोगहरुिे मिाई खोपहरुभन्दा कम क्षधत गछय ?  

कुनै पनन औषधी जसै्त, खोपले साइड इफेक्टहरु ननम्त्त्याउन सक्छ। नतनीहरू प्रार्: मामूली र अस्थार्ी हुन्छन्, 

जसै्त दुखेको हात र्ा हल्का ज्वरो। अनधक गम्भीर साइड इफेक्टहरू सम्भर् छन्, तर अत्यन्त दुलचभ। कृपर्ा 

सम्त्झनुहोस्, तपाई एक खोपले भन्दा खोपले बर्ाउने रोगबाट गम्भीर र्ोटपटक लागे्न सम्भार्ना धेरै हुन्छ।  

138. खोपहरुिे धर्षाक्त तत्वहरु समारे्श गदयछन्?  

खोपहरूमा नतनीहरुलाई सुरनक्षत र प्रभार्कारी राख्न नर्नभन्न सामग्रीहरू नननहत हुन्छन्। धेरै तत्त्वहरू 

दशकौसंम्म खोपको अरबौ ंडोजहरुमा प्रर्ोग गररएको हुन्छ। प्रते्यक खोप िटकले एक खास उदे्दश्य पूरा गदचछ, 

र प्रते्यक सामग्री उत्पादन प्रनक्रर्ामा परीक्षण गररन्छ। सबै खोप सामग्रीहरु सुरक्षाको लानग पाररत गररन्छन्।. 

139. खोपहरुिे मेरो प्रधतरक्षा प्रणािी कमजोर बनाउन सक्दछन्?  

खोप माननसहरुलाई उनीहरु पदाचफास हुनुअनि हाननकारक रोगहरुबाट सुरक्षा गने एक सरल, सुरनक्षत र 

प्रभार्कारी तरीका हो। र्ास्तर्मा, खोपहरूले नर्नशि संक्रमणको नबरूद्ध प्रनतरोध ननमाचण गनच र तपाईंको 

प्रनतरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पानच तपाईंको शरीरको प्राकृनतक रक्षा संर्न्त्र प्रर्ोग गदचछ।  

140. सबै खोपहरूका िाधग, मिाई जीर्नको िाधग मात्र एउटा खोप िगाउन सधकन्छ?  

केनह खोपहरूलाई जीर्नभर सुरक्षा प्रदान गनच केर्ल एक मात्र मात्राको आर्श्यक पदचछ। जे होस्, धेरै जसो 

खोपहरूलाई एक भन्दा बढी मात्राको आर्श्यक पदचछ (अथाचत् दोस्रो मात्रा, र्ा तेस्रो मात्राको साथ, धेरै 

मनहनासम्म टाढा)। "बहु खुराक" को मानथ उले्लखखत प्राथनमक कोसचको अनतररक्त, केही खोपहरूलाई 

प्राप्तकताचले नननित अर्नध पनछ "बूस्टर डोज" प्राप्त गनच पनन आर्श्यक पदचछ (उदाहरण एक र्षच, र्ा धेरै र्षच 

पनछ)।   

141. सबै खोपहरुिाई कोठाको तापक्रममा भण्डारण गनुयपदयछ?   

खोपहरू ननमाचणकताचहरूले नसफाररस गरेको खण्डमा शतचहरु अन्तगचत भण्डारण गररनुपदचछ। प्रते्यक खोपको 

र्सको नर्नशि भण्डारण आर्श्यकताहरू र शेल्फ-लाइफ हुन्छ, जुन लेबलमा प्रदनशचत हुन्छ।  

142. प्रते्यक प्रकारको खोप सबैका िाधग उपरु्क्त छ? 

खोप उत्पादनहरु को आफ्नै संकेत हुनेछ; र नर्नशि लनक्षत जनसंख्या हो। जो खोपका लानग उपरु्क्त छन् 

उनीहरूले समर्मै र तानलका अनुसार खोपहरू प्राप्त गनुचपछच । 

143. फू्ल खोपिे COVID-19 संक्रमण रोक्न मद्दत गदयछ? 

फू्ल खोप र COVID-19 खोप एउटै छैन। फू्ल खोप COVID-19 लाई रोकै्दन, तर उनीहरु इन्फु्लएन्जा र 

COVID-19 को जोखखम एकै समर्मा कम हुनेछन्। र्सले तपाईलाई धेरै गम्भीर रोगबाट बर्ाउन सक्छ। 

144. सबै प्रधतकूि िटनाहरू खोपको पधछ भएको खोपिे गदाय भएको हो? 

जब खोप पनछ र्ााँडै प्रनतकूल िटनाहरू नर्कास हुन्छन्, माननसहरूले खोपलाई दोष नदन सक्छन् | अझै केही 

लक्षणहरू र्ा रोगहरू खोप पनछ संर्ोगले देखा पनच सक्छ र खोपसाँग सम्बखन्धत छैन | तसथच, खोप पनछ सबै 

प्रनतकूल िटनाहरू खोपका कारण हुाँदैनन्। 


