
COVID-19 खोपको प�रचय 

1. खोपह�ले िवशेष भाइरसह� वा �ा�े�रया िव�� ए��बडीह� तथा प्रितर�ा �ृित उ�ादन गन�लाई 
हाम्रो प्रितर�ा प्रणाली तयार गरेर काम गछ� । जब हाम्रो शरीर पिछ उही रोगजनकसंग सामना 
गद�छ, हाम्रो प्रितर�ा प्रणाली यसप्रकारले रोगको िवकासलाई रो�ै िशघ्र प्रितकृया गन� स�म 
�न्छ। तैपिन केही मािनसह� खोपको िनि�त प्रकारह� प्रा� गन�को लागी यो� छैनन्। ितनीह� 
�ा�र िबरामीह� वा एलज� �ने मािनसह� खोपह�मा िनि�त अंशह� समावेश गद�छन्। जब 
समुदायमा खोप प्रा� गन� मािनसह�को प्रया� मात्रा �न्छ र स्थािनय प्रसारणको जो�खम घटाइन्छ, 
प्रितर�ाको बथान प्रा� ग�रन्छ। �सकारण खोप लगाउँदा हाम्रो आफ्नै मात्र नभइ हाम्रो व�रप�रका 
मािनसह�को पिन सुर�ा �न्छ।  

2. सामा�तया, अिधकांश खोपह� सुरि�त छन्। साधारण अ� असरह�ले सुई िदने स्थानमा  पीडा, 
थकान, टाउको दु�े, िन� शे्रणीको �रो, तथा मांसपेसी पीडा समावेश गद�छन्। अिधकांश 
समयमा ियनी अ� असरह� ह�ा र �िणक �न्छन् र सबै मािनसह�बाट अनुभव ग�रद�नन्।  

3. केही मािनसह�ले बढी ग�ीर, तर सामा� दुल�भ, प्रितकुल असरह� अनुभव गन� सक्छन्।   

4. िव�भरी COVID-19 खोप उ�ेदवारह�को एक सं�ाले  ��िनकल प�र�ण चरण III मा 
प्रवेश गरेका छन्। ियनी खोपह�ले COVID-19 रो�लाई सहयोग गन� समान उ�े� प्रा� गन� 
फरक संय�ह�को उपयोग गद�छन्। 

5. जब जीिवत जनावरह�मा प्रयोग ग�रयो, प्रयोगशालाह�मा स�ूण� खोप उ�ेदवारह�ले उनीह�को 
असरह� तथा सुर�ा िनि�त गन� एउटा पूव�-��िनकल प�र�ण चरण पार गनु�पछ� । �सपिछ खास 
गरेर �स्थ ���ह�, �यंसेवकह�, ��िनकल चरण I देखी III स�को लािग भत� ग�रएका 
छन् जसले य�ा खोपह�को क्रिमक �पमा सुर�ा तथा प्रभावका�रता अ�यन गद�छ। सबै खोपह� 
ज�ै COVID-19 खोपह� पिन िवकास प्रकृया माफ� त जानुपछ� ।    

6. हंगकंगमा जीवनका सामा� त�रकाह� पुनःशु� गन�को लागी साव�जिनक सद�ह�लाई सुरि�त 
तथा प्रभावकारी COVID-19 खोपह�संग प्रब� गन�लाई अनुमित िदन मह�पूण� छ। आउँदो वष�मा, 
जनताह�को लािग �ै��क आधारमा खोपह� प्रा� गन� सरकारले एउटा खोप काय�क्रम अगुवाइ 
ग�ररहेको छ।  

7. सरकारले रोगको रोकथाम तथा िनय�ण (खोपह�को प्रयोग) िनयमन (�ाप. 599K) स्थापना 
गरेको छ जसले खा� तथा �ा� सेके्रटरीलाई हंगकंगमा आपतकािलन अवस्था अ�ग�त उपयु� 
COVID-19 खोपह�को िनिद�� प्रयोगको अिधकार तथा अनुमित िदन सश�ीकरण गद�छ। यो 
िनयमन अ�ग�त िनिद�� आपतकािलन प्रयोगको लािग आिधका�रक COVID-19 खोपह� �ीकृत 
भएको िनि�त गन� सुर�ा, प्रभावका�रता र गुणको आव�कताह�लाई अझै पालना गनु�पछ�, खा� 
तथा �ा� सेके्रटरी�ारा िदइने अिधकार ��िनकल त�ा�को उ�े� र िवशेष�को अवलोकनमा 
आधा�रत �नुपछ� तथा उपयु� खोपको प्रशासनसंग स���त प्रा�कता�लाई �ने कुनै प्रितकूल 
घटनाको अनुगमनका लािग एउटा संय�संग पुरक �नुपछ� ।  

8. यो त� कुरा हो िक COVID-19 खोपह�को अनुस�ान र िवकास अविध अ� िनयिमत 
खोपह�को तुलनामा बिढ संकुिचत ग�रएको छ। यसैले, जनसं�ामा �ापक खोप पिछ दुल�भ 
वा अप्र�ािशत ग�ीर प्रितकूल घटनाको घटनालाई पूण� �पमा खारेज गन� सिकदै◌ंन। सरकारले 



कुनै पिन प्रितकूल घटनाको अनुगमन गन�छ जुन प्रासंिगक खोपको �बस्थासंग स���त 
प्रा�कता�लाई �न्छ। 

9. साव�जिनक सद�ह�लाई खोप िदनुपूव� �� �पमा खोपको स��मा प्रासंिगक जानकारी सूिचत 
ग�रनेछ तथा यो खोप प्रा�कता�को सूिचत सहमितसंग �बस्था ग�रनुपछ� । मािथको �बस्थालाई 
सुिवधाजनक बनाउन सरकारले साव�जिनक सद�ह�लाई प्रासंिगक खोपह�को बारेमा सही सुचना 
प्रा� गन�लाई स�म बनाउन उपयु� समयिबन्दुमा िभ� �ानलको मा�म�ारा प्रासंिगक खोपह�मा 
पिछ�ो जानकारी प्रदान गन�छ। 

10. भाइरस िव��को लडाईमा खोपह� मह�पूण� भाग �न्; जे होस्, कुनै पिन खोपले 
100% सुर�ा प्रदान गन� स�ैनन्। �सकारण, अ� रोकथामका उपायह� अझैपिन मह�पूण� 
�नेछन्। महामारी अविधभर, खोप प्रा� ग�रसकेपिछ पिन साव�जिनक सद�ह�ले रोकथामका 
उपायह� प�ाउन जारी राख्नुपछ�, ज�ै, ���गत सरसफाइ अवलोकन गनु�, राम्रोसंग मा� 
लगाउनु तथा सामािजक दुरी कायम गनु�। 

11. यसबाहेक, िकनिक, इन्�ुएन्जा र COVID-19 को सह-संक्रमणले अिधक ग�ीर 
िबरामीतफ�  डोया�उन सक्छ, इन्�ुएन्जा खोपह� लगाउनु पिन एक मह�पूण� रोकथामको उपाय 
हो।    

12. कृपया थप जानकारी तथा अपडेटह�को लागी हाम्रो फेसबुक तथा COVID-19 िवषयगत 
वेबसाइट (https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html)  िनयिमत �पमा 
हेनु�होस। 

 


