
 

(Nepali version) 

6 महिनादेखि 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबाहलकाका लाहि 

Comirnaty िोपको प्रयोिसम्बन्धी पूरक नोटिरू 
 

9 नोभेम्बर 2022 देखि, 6 महिनादेखि 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबाहलकाले 3 माइक्रोग्राम (mcg) (टडलर 

फॉर्म्यषलेसन) Comirnaty िोप प्राप्त गनष सक्छन्। COVID-19 संक्रमणको हवश्वव्यापी मिामारीको साथ, गम्भीर 

रोग र मृत्ययको दरलाई प्रभावकारी रूपमा कम गनष COVID-19 रोगबाट बालबाहलकालाई बचाउन को लाहग 

िोप मित्त्वपूणष छ। 

 

Comirnaty िोपको बच्चालाई प्राथहमक िोप लगाउन तीन डोज चाहिन्छ । स्थानीय हवज्ञिरूको हसफाररस 

अनयसार, पहिलो दयई ियराकिरू बीचको अन्तराल कखिमा 8 िप्ताको फरक हुनयपछष  # । दोस्रो र तेस्रो ियराक 

कखिमा 3 महिना द्वारा अलग गररएको छ। स्थानीय हवज्ञिरूले बच्चािरूलाई मध्य-जांघको एन्टरोलेटरल पक्षमा 

इन्टर ामस्ययलर रूपमा Comirnaty प्राप्त गनष हसफाररस गरेका छन्।, यद्यहप, माहथल्लो िातमा इन्जेक्सनको लाहग 

उनीिरूको प्राथहमकतालाई सम्मान गररनेछ (बालबाहलकािरूमा लागू हुुँदैन)। 

 

मायोकाडाषइहटस (हृदयको मांसपेशीको सूजन) र पेरीकाडाषइहटस (मयटयबाहिरको अस्तरको सूजन) को धेरै दयलषभ 

केसिरू Comirnaty िोप लगाएपहछ ररपोटष गररएको छ। केसिरू मयख्यतया िोप लगाएको दयई िप्ता हभत्र देिा 

परेका छन्, प्रायः दोस्रो िोप पहछ, र प्रायः ययवा पयरुर्िरूमा देिा पदषछ। तपाईं मायोकाडाषइहटस र 

पेरीकाडाषइहटसका लक्षणिरू, जसै्त सास फेनष, धड्कन र छाती दयिाइको लाहग सचेत हुनयपछष , र यी देिा पदाष 

तयरुनै्त हचहकत्सा ध्यान िोजु्निोस्। Comirnaty िोप लगाएको एक िप्तासम्म बालबाहलकाले कडा व्यायाम नगनयष 

पछष । 

 

6 महिनादेखि 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबाहलकाका लाहग जसले 3 mcg Comirnaty भ्याखक्सनको डोज 

पाएका छन् र दोस्रो वा तेस्रो डोजको समयसम्ममा 5 वर्षको भइसकेका छन् (तर 6 वर्ष पयगेका छैनन्), उनीिरूले 

जारी राख्न सक्छन्। हतनीिरूको दोस्रो वा तेस्रो ियराकको लाहग समान ियराक (अथाषत् 3 mcg) प्राप्त भयो। यहद 

हतनीिरूले 5 वर्ष पयगेपहछ 10 mcg Comirnaty भ्याखक्सनको एक डोज दोस्रो वा तेस्रो डोजको रूपमा प्राप्त 

गनष पहन छनौट गनष सक्छन् भने, थप डोज आवश्यक पदैन। 

 
# • अहभभावक/अहभभावकले व्यखिगत आवश्यकता भएका बालबाहलका र हकशोर हकशोरीिरूलाई व्यखिगत 

जोखिम र लाभलाई ध्यानमा रािी सूहचत सिमहत अन्तगषत दोस्रो डोजलाई उनीिरूको पहिलो डोजबाट 21 

हदनपहछ अहघ बढाउने व्यवस्था गनष सक्छन्। 

• इर्म्यनोकम्प्रोमाइज्ड बच्चािरूका लाहग, पहिलो दयई ियराकिरू बीचको अन्तराल कखिमा 21 हदन िो, तेस्रो डोज 

दोस्रो डोजको 28 हदन पहछ, र चौथो डोज हदनय पछष । तेस्रो ियराक पहछ 90 हदन। 

• पहिलेको COVID-19 संक्रमण भएका बच्चािरूको लाहग, कृपया सन्दभष गनयषिोस् 

"अहघल्लो COVID-19 सङ््कक्रमण भएका व्यखििरूका लाहग COVID-19 िोपसम्बन्धी तथ्यपत्र"। 



 

 बच्चाको सूत्र Comirnaty िोपको सम्भाहवत 

साइड इफेक्ट 

सबै िोपिरू जसै्त,Comirnaty  ले साइड इफेक्टिरू हनम्त्त्याउन सक्छ, यद्यहप सबैले हतनीिरूलाई प्राप्त गदैनन्। 
 

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

• हचडहचडापन (6 महिना देखि <2 वर्ष) 

• इंजेक्शन साइट: दयिाइ, सूजन, रातोपन 

• थकान 

• टाउको दयिाइ 

• हनद्रा (6 महिना देखि <2 वर्ष) 

• मांसपेशी दयिाइ 

• हचसो 

• संययि दयिाइ 

• पिाला 

• ज्वरो 

 
सामान्य साइड इफेक््टस: 
10 मा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• वाकवाकी 

• वान्ता 

 
असामान्य साइड इफेक्ट: 
100 जनामा 1 जनालाई असर िनष सक्छ 

• हवस्ताररत हलम्त्फ नोड्स 

(बूस्टर ियराक पहछ धेरै पटक 

अवलोकन गररएको) 

• अस्वस्थ मिसयस गदै 

• िात दयिाइ 

• अहनद्रा 

• इंजेक्शन साइट ियजली 

• एलजी प्रहतहक्रयािरू जसै्त दाग वा ियजली 

(‘सामान्य’ 6 महिनादेखि <2 वर्षसम्म) 

• कमजोर वा ऊजाषको कमी / हनद्रा मिसयस 

• कम भोक (6 महिना देखि <2 वर्षको लाहग 'धेरै 

सामान्य') 

• अत्यहधक पहसना आउने 

• रात्री पहसना 

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

• अस्थायी एक पक्षीय अनयिार झयक्नय 

• एलजी प्रहतहक्रयािरू जसै्त हपत्ता वा 

अनयिार सयहिने 

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

• मयटयको मांसपेशीको सूजन (मायोकाडाषइहटस) वा 

मयटयको बाहिरको अस्तरको सूजन 

(पेरीकाडाषइहटस) जसले सास फेनष, धड्कन वा 

छाती दयख्न सक्छ। 

 
थािा छैन 
(उपलब्ध तथ्ाांकबाट अनुमान िनष सहकदैन) 

• गम्भीर एलजी प्रहतहक्रया 

• िोप लगाइएको अंगको व्यापक सूजन 

• अनयिार सयहिने 

(अनयिार सयहिने रोगिरूमा हुन सक्छ जसको 

अनयिारको छालाको हफलर भएको छ) 

• छालाको प्रहतहक्रया जसले छालामा रातो धब्बा 

वा दागिरू हनम्त्त्याउुँछ, जयन टागेट वा "बयल्स-

आुँिा" जस्तो देखिन सक्छ र गाढा रातो 

केन्द्रको वररपरर प्यालर रातो छले्लिरू छन्। 
(एररथेमा मल्टीफॉमष) 

• छालामा असामान्य भावना, 

जसै्त झनझन वा घस्रने भावना 

(पेरेसे्टहसया) 

• कम भावना वा संवेदनशीलता, हवशेर् गरी 

छालामा (िाइपोएस्थेहसया)) 

 

 

 

 



 

 

को सामग्री 

बच्चाको सूत्र Comirnaty िोप 

यहद तपाईंलाई Comirnaty को अहघल्लो ियराक, वा सहक्रय पदाथष वा यस और्हधको अन्य कय नै पहन 

अवयविरू सहित एलजी छ भने, कृपया िोप प्राप्त नगनयषिोस्: 

(( 4 -िाइडर ोक्सीब्ययटाइल)अजेनेडाइल)हबस(िेके्सन- 6,1 -डाइएल)हबस( 2 -िेक्साइलडेकानोएट) 

(ALC-0315 ) / २ -[(पोहलहथलीन ग्लाइकोल) -2000 ]-एन,एन-डाइटेटर ाडेसाइलेसेटामाइड ( ALC-

0159 ) ) / 

1,2 -खग्लसरॉलोयल-एसएन-खग्लसरोल- 3- - फोस्फोकोहलन (DSPC) / 

कोलेस्टर ोल / टर ोमेटामोल / टर ोमेटामोल िाइडर ोक्लोराइड / सयक्रोज / इंजेक्शन को लागी पानी 

 

संस्करण हमहत: 23 नोभेम्बर 2022 

 

अनयवाहदत संस्करण र अङ््कगे्रजी संस्करण बीचको हभिता भएमा, अंगे्रजी संस्करण प्रबल हुनेछ। 

िङ्ककङ्क हक्रखस्चयन सहभषसद्वारा सञ्चाहलत Kwun Tong मा रिेको केन्द्रले जातीय अल्पसंख्यकिरूलाई सावषजहनक 

सेवािरूको प्रयोगमा मद्दत गनष केन्द्रीकृत टेहलफोन व्याख्या सेवा प्रदान गदषछ। कृपया सन्दभष गनयषिोस्: 

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

 

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

