
 

(Nepali version) 

5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबाललकाका लालि Comirnaty 

िोपको प्रयोिमा पूरक नोटहरू 
 

16 फेबु्रअरी 2022 देखि, 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबाललकाहरूले 10 माइक्रोग्राम (mcg) Comirnaty  

िोप* प्राप्त गर्ष सक्छर््। COVID-19 संक्रमणको लवश्वव्यापी महामारीको साथ, गम्भीर रोग र मृतु्यको दरलाई 

प्रभावकारी रूपमा कम गर्ष COVID-19 रोगबाट बालबाललकालाई बचाउर् को लालग िोप महत्त्वपूणष छ। 

 

Comirnaty िोपको साथ प्राथलमक िोप दुई डोज चालहन्छ # । स्थार्ीय लवज्ञहरूको लसफाररस अरु्सार, दुई 

िुराकहरू बीचको अन्तराल कखिमा 8 हप्ताको फरक हुरु्पछष  # । बच्चाहरूलाई स्थार्ीय लवशेर्ज्ञहरूले मध्य-

जांघको एने्टरोलेटरल पक्षमा Comirnaty इन्टर ामस्युलर रूपमा प्राप्त गर्ष लसफाररस गरेका छर््, यद्यलप मालथल्लो 

हातमा इन्जेक्सर्को लालग उर्ीहरूको प्राथलमकतालाई सम्मार् गरररे्छ। 

 

मायोकाडाषइलटस (हृदयको मांसपेशीको सूजर्) र पेरीकाडाषइलटस (मुटुबालहरको अस्तरको सूजर्) को धेरै दुलषभ 

केसहरू Comirnaty िोप लगाएपलछ ररपोटष गररएको छ। केसहरू मुख्यतया िोप लगाएको दुई हप्ता लभत्र देिा 

परेका छर््, प्रायः दोस्रो िोप पलछ, र प्रायः युवा पुरुर्हरूमा देिा पदषछ। तपाईं मायोकाडाषइलटस र 

पेरीकाडाषइलटसका लक्षणहरू, जसै्त सास फेर्ष, धड्कर् र छाती दुिाइको लालग सचेत हुरु्पछष , र यी देिा पदाष 

तुरुनै्त लचलकत्सा ध्यार् िोजु्नहोस्। Comirnaty िोप लगाएको एक हप्तासम्म बालबाललकाले कडा व्यायाम र्गरु्ष 

पछष । 

 

10 mcg Comirnaty भ्याखक्सर्को डोज पाएका र दोस्रो वा तेस्रो डोज (तर अझै 13 वर्षको उमेरमा र्पुगेका) 12 

वर्षको भइसकेका 5-11 वर्षका बालबाललकाहरूले आफ्र्ो लालग सोही िुराक प्राप्त गरर रहरु्पछष । दोस्रो वा तेस्रो 

िुराक (अथाषत् 10 mcg को एक िुराक)। यद्यलप, लतर्ीहरूले आफ्र्ो दोस्रो वा तेस्रो िुराकको लालग वयस्क िुराक 

(अथाषत् 30 mcg को िुराक) प्राप्त गर्ष पलर् छर्ौट गर्ष सक्छर््। 

 

* िोप आपूलतषको अधीर्मा, िोप स्थलहरूले एक िुराक प्रदार् गरे्छर्् 10 mcg Comirnaty भ्याखक्सर्को 

पेलडयालटर क फॉरु्म्षलेसर् वा Comirnaty भ्याखक्सर्को वयस्क िुराकको एक लतहाई। 

 
# • अलभभावक/अलभभावकले व्यखिगत आवश्यकता भएका बालबाललका र लकशोर लकशोरीहरूलाई व्यखिगत 

जोखिम र लाभलाई ध्यार्मा रािी सूलचत सहमलत अन्तगषत दोस्रो डोजलाई उर्ीहरूको पलहलो डोजबाट 21 

लदर्पलछ अलघ बढाउरे् व्यवस्था गर्ष सक्छर््। 

• इरु्म्र्ोकम्प्रोमाइज्ड बच्चाहरूका लालग, पलहलो दुई िुराकहरू बीचको अन्तराल कखिमा 21 लदर् हो, तेस्रो डोज 

दोस्रो डोजको 28 लदर् पलछ, र चौथो डोज लदरु् पछष  तेस्रो िुराक पलछ 90 लदर्। 

• पलहलेको COVID-19 संक्रमण भएका बच्चाहरूको लालग, कृपया सन्दभष गरु्षहोस् 

"अलघल्लो COVID-19 सङ््कक्रमण भएका व्यखिहरूका लालग COVID-19 िोपसम्बन्धी तथ्यपत्र"। 



 

बाल लिलकत्सा सूत्र Comirnaty  िोप को 

सम्भालवत साइड इफेक्ट 

सबै िोपहरू जसै्त,Comirnaty  ले साइड इफेक्टहरू लर्म्त्त्याउर् सक्छ, यद्यलप सबैले लतर्ीहरूलाई प्राप्त गदैर्र््। 
 

धेरै सामान्य साइड इफेक्ट: 
10 मा 1 भन्दा बढी व्यखिलाई असर िनष 
सक्छ 

• इंजेक्शर् साइट: दुिाइ, सूजर्, रातोपर् 

• थकार् 

• टाउको दुिाइ 

• मांसपेशी दुिाइ 

• लचसो 

• संयुि दुिाइ 

• पिाला 

• ज्वरो 

यी मधे्य केही साइड इफेक्टहरू वयस्कहरूको 

तुलर्ामा 12 देखि 15 वर्षका लकशोरहरूमा अलल 

बढी बारम्बार लथए। 

 
सामान्य साइड इफेक््टस: 
10 मा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• वाकवाकी 

• वान्ता 

 
असामान्य साइड इफेक्ट: 
100 जनामा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• लवस्ताररत ललम्त्फ र्ोड्स 

(बूस्टर िुराक पलछ धेरै पटक 

अवलोकर् गररएको) 

• अस्वस्थ महसुस गदै 

• हात दुिाइ 

• अलर्द्रा 

• इंजेक्शर् साइट िुजली 

• एलजी प्रलतलक्रयाहरू जसै्त दाग वा िुजली 

• कमजोर वा ऊजाषको कमी / लर्द्रा महसुस 

• कम भोक 

• अत्यलधक पलसर्ा आउरे् 

• रात्री पलसर्ा 

दुलषभ साइड इफेक्ट: 
1,000 मा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• अस्थायी एक पक्षीय अरु्हार झुकु्न 

• एलजी प्रलतलक्रयाहरू जसै्त लपत्ता वा 

अरु्हार सुलिरे् 

 
धेरै दुलषभ साइड इफेक्ट: 
10,000 मा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• मुटुको मांसपेशीको सूजर् (मायोकाडाषइलटस) वा 

मुटुको बालहरको अस्तरको सूजर् 

(पेरीकाडाषइलटस) जसले सास फेर्ष, धड्कर् वा 

छाती दुख्न सक्छ। 

 
थाहा छैन 
(उपलब्ध तथ्ाांकबाट अनुमान िनष सलकदैन) 

• गम्भीर एलजी प्रलतलक्रया 

• िोप लगाइएको अंगको व्यापक सूजर् 

• अरु्हार सुलिरे् 

(अरु्हार सुलिरे् रोगहरूमा हुर् सक्छ जसको 

अरु्हारको छालाको लफलर भएको छ) 

• छालाको प्रलतलक्रया जसले छालामा रातो धब्बा 

वा दागहरू लर्म्त्त्याउँछ, जुर् टागेट वा "बुल्स-

आँिा" जस्तो देखिर् सक्छ र गाढा रातो 

केन्द्रको वररपरर प्यालर रातो छले्लहरू छर््। 
(एररथेमा मल्टीफॉमष) 

• छालामा असामान्य भावर्ा, 

जसै्त झर्झर् वा घस्ररे् भावर्ा 

(पेरेसे्टलसया) 

• कम भावर्ा वा संवेदर्शीलता, लवशेर् गरी 

छालामा (हाइपोएस्थेलसया)) 

 

 

 

 

 



 
को सामग्री 

बाल लिलकत्सा सूत्र Comirnaty िोप 

यलद तपाईंलाई Comirnaty को अलघल्लो िुराक, वा सलक्रय पदाथष वा यस और्लधको अन्य कुरै् पलर् 

अवयवहरू सलहत एलजी छ भरे्, कृपया िोप प्राप्त र्गरु्षहोस्: 

(( 4 -हाइडर ोक्सीबु्यटाइल)अजेरे्डाइल)लबस(हेके्सर्- 6,1 -डाइएल)लबस( 2 -हेक्साइलडेकार्ोएट) 

(ALC-0315 ) / २ -[(पोलललथलीर् ग्लाइकोल) -2000 ]-एर्,एर्-डाइटेटर ाडेसाइलेसेटामाइड ( ALC-

0159 ) ) / 

1,2 -खग्लसरॉलोयल-एसएर्-खग्लसरोल- 3- - फोस्फोकोललर् (DSPC) / 

कोलेस्टर ोल / टर ोमेटामोल / टर ोमेटामोल हाइडर ोक्लोराइड / सुक्रोज / इंजेक्शर् को लागी पार्ी 

 

संस्करण लमलत: 2 र्ोभेम्बर 2022 

 

अनुवादित संस्करण सन्दर्भको लादि मात्र हो। संस्करण दमदत: 2 र्ोभेम्बर 2022। 

अनुवादित संस्करण र अङ््गरेजी संस्करण बीचको दर्न्नता र्एमा, अंरेजी संस्करण प्रबल हुनेछ। 

हङ्गकङ्ग दिस्चचयन सदर्भसद्वारा सञ्चादलत Kwun Tong मा रहेको केन्द्रले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई सावभजदनक 

सेवाहरूको प्रयोिमा मद्दत िनभ केन्द्रीकृत टेदलफोन व्याख्या सेवा प्रिान ििभछ। कृपया सन्दर्भ िनुभहोस्: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

Translated version is for reference only. Version date: 2 November 2022.   

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone 
interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm

