
 कोरोनाभाइरस प्रतिरोधी खोपसम्बन्धी जानकारी 
 

कोरोनाभाइरस खोपवारे 
यो खोप, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित नोवि कोरोनाभाइरस (SARS-CoV-2) खोप काययक्रम अन्द्तरगत िगाइने हो । 

यस खोपको शलु्क सरकारद्वारा व्यहोररनछे । साथै, १८ वर्य वा सोभन्द्दा माथथको उमरेसमुहका व्यक्ततहरूिे यो खोप लिन सतनेछन।् 

 

खोपको प्रभाव र लगाइने िररका 
यसपटक िगाइने खोप ताकेदा／मोडनाय कम्पनीद्वारा उत्पाददत भ्याक्तसन हुनेछ र यसिे कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रमण हुनबाट रोकथाम गछय । 
यो खोप लिएका व्यक्ततहरूमा खोप नलिएका व्यक्ततहरूको तुिनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्क्रमण दर ननकै कम हुन्द्छ भन्द्ने थाहा हुन आएको छ । 

(सङ्क्क्रमण रोकथाम गने प्रभावकाररता िगभग ९४％ हुन्द्छ भन्द्ने प्रनतवेदन आएको छ ।) 
खोपको ववक्रक्रववतरण नाम COVID-19 भ्याक्तसन मोडनाय इन्द्रामस्कुिर इन्द्जेतसनⓇ 

असर तथा प्रभाव SARS-CoV-2 द्वारा हुन ेसङ्क्क्रमणको रोकथाम 

खोप सङ्क््या तथा अन्द्तराि २ पटक (साधारणतया, ४ हप्ताकोअन्द्तराि) *माांशपशेीमा िगाइन ेखोप 

खोप िगाइने व्यक्तत वा समूह १८ वर्य वा सोभन्द्दा माथथको उमेर समुह (१८ वर्य उमेर नपुगेका व्यक्ततका िाथग प्रभावकाररता 
तथा सुरक्षा सम्वन्द्धी हािसम्म प्रष्ट हुन आएको छैन ।) 

खोपको मात्रा १ पटकमा ०.५ लमलिलिटर कुि २ पटक 

● १ पटक खोप िगाएपनछ साधारणतया ४ हप्ताको अन्द्तरािमा दोस्रो पटकको खोप लिनहुोस ्। (खोप िगाएपनछ ४ हप्ता पुरा भएको खण्डमा 
सकेसम्म चााँडो दोस्रो खोप लिनुहोस ्।) 

● पदहिो पटक यो खोप िगाउनभुएको छ भने दोस्रो पटक पनन यदह खोप िगाउनु होस ्। 
● क्तिननकि परीक्षणमा, यस खोपबाट पयायप्त रूपमा प्रनतरोधात्मक क्षमताको ननश्चय गनय सक्रकएको अवथध, दोस्रो पटकको खोप िगाएको १४ 

ददन वा सोभन्द्दा पनछ हो । हािसम्ममा, सङ्क्क्रमण रोकथामको प्रभाव प्रष्ट हुन आएको छैन । खोप िगाएपनन यथोथचत रूपमा सङ्क्क्रमण 
रोकथामको उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्द्छ । 

 

प्रतिरोधको खोप ललन नसक्ने व्यक्क्ि 
तपलशििका व्यक्ततहरूिे यो खोप लिन सतने छैनन ्। कुन ैबुाँदा मिे खान्द्छ भन्द्ने िागेको खण्डमा, अननवायय रूपमा खोप लिनुभन्द्दा अगाडड 

गररने जााँचको बेिा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनहुोस ्। 
● ज्वरो आएको स्पष्ट भएको खण्डमा (*१) 

● गम्भीर क्रकलसमका आकक्स्मक रोग िागेका व्यक्तत 

● यस खोपमा समावेस तत्वप्रनत ववगतमा गम्भीर सांवेदनशीिता (*२) देखखएका व्यक्तत 

● ति उल्िेखखत बाहेक, प्रनतरोधी खोप लिनका िाथग प्रनतकूि अवस्थामा रहेका व्यक्तत 

(*१) स्पष्ट रूपमा आएको ज्वरो भन्द्नािे साधारणतया ३७.५℃ वा सोभन्द्दा बदि तापक्रम भन्द्ने हो । यद्यवप, ३७.५℃ भन्द्दा कम तापक्रम भएको 
खण्डमा पनन ननयलमत तापक्रमको तुिनामा ज्वरो आएको भनन प्रमाखणत भएमा सोदह बमोक्जम हुनेछ । 

(*२) आनाक्रिरातसी तथा सम्पूणय शरीरको छािा तथा म्युकसमेम्रेनको िक्षण, दम, सास िेनय गाह्रो हुने, मुटुको धडकन नछटो चल्ने, रततचापमा 
कमी आदद आनाक्रिरातसीको आशांका हुन ेखािका बहुिक्षणहरू । 

 

प्रतिरोधी खोप ललनभुन्दा अगाडि सावधान हुन आवश्यक व्यक्क्ि 
तपलशििका व्यक्ततहरूिे यो खोप लिाँदा सावधान हुन आवश्यक छ । कुन ैबुाँदा मेि खान्द्छ भन्द्न ेिागेको खण्डमा, अननवायय रूपमा खोप लिनुभन्द्दा 

अगाडड गररने जााँचको बेिा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
● रगत जम्नेववरुद्धको और्धी खाइरहेका व्यक्तत, प्िेटिेट्सको कमी हुन ेिक्षण अथवा, रगत जम्नमा समस्या हुन ेिक्षण भएका व्यक्तत 

● ववगतमा रोग प्रनतरोधात्मक क्षमताको कलम भनी क्रकटान गररएका व्यक्तत, पररवार तथा नातेदारमा जन्द्मजात रोग प्रनतरोधात्मक क्षमतामा 
ववििता भएका व्यक्तत । 

● मुटु, मगृौिा, किजेो, रगतका रोग तथा वदृ्थधववकासमा समस्या देखखएका व्यक्तत आदद शरीरमा मुिरोग भएका व्यक्तत । 
● ववगतमा प्रनतरोधात्मक खोपलिएको २ ददनलभत्र ज्वरो आएको तथा सम्पूणय शरीरमा रातो दाग आदद जस्ता एिजीको आशांका रहेको िक्षण 

देखापरेका व्यक्तत । 

िाकेदा／मोिनाा कम्पनीद्वारा 
उत्पाददि 



● ववगतमा शरीरमा ऐँठन आएका व्यक्तत । 
● यस खोपमा समावेस तत्वप्रनत एिजीको िक्षण देखापने डर भएका व्यक्तत । 
गभयवती अथवा गभय रहेको सम्भावना भएका व्यक्तत, स्तनपान गराइरहेका व्यक्तत, खोप लिनुभन्द्दा अगाडडको जााँचमा अननवायय रूपमा 

थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
यस खोपमा हािसम्म प्रयोग नगरेको और्धी समावेश गररएको छ । ववगतमा, और्धीको कारणिे सांवेदनशीिता तथा एिजी देखा परेका व्यक्ततिे, 

खोप लिनुभन्द्दा अगाडडको जााँचमा अननवायय रूपमा थचक्रकत्सकिाई जानकारी ददनुहोस ्। 
 

(पछाडि पल्टाउनुहोस)् 

  



खोप ललएपतछ ध्यान ददनुपन ेबुुँदाहरू 
● यो खोप लिएपनछ १५ लमनेट वा सोभन्द्दा बदि (ववगतमा आनाक्रिरातसी समेत गम्भीर एिजीको िक्षण देखा परेका व्यक्तत तथा वाकवाक िाग्न े

र बेहोस हुनेजस्ता अनुभव भएकाहरूि े ३० लमनेट वा सोभन्द्दा बदि) खोप लिएको स्वास््य सांस्थामा पखेर बसी, शरीरमा कुन ैअसाधारण 
अवस्थाको अनभुव भएको खण्डमा, तुरुन्द्त थचक्रकत्सकिाई खबर गनुयहोस ्। (अकस्मात देखापने असरको उपचार गनय सक्रकन्द्छ ।) 

● सुइि ेघोचकेो भाग सिा राख्नुहोस ्खोप लिएको ददनमा बाथटबमा नुहाउन सक्रकन्द्छ तर सुइ िगाएको भागमा नमाड्नुहोस ्। 
● ननयलमत तररकािे ददन बबताउन सक्रकन्द्छ तर ज्यादा कसरत तथा अथधक मददरा सेवन नगनुयहोस ्। 

 

खोपको असरका बारेमा 
प्रमुख असरमा, सुइि ेघोचेको भाग दखु्न े(*), टाउको दखु्न,े जोनी तथा माांशपेशी दखु्न,े आिस्य हुने, जाडो हुने, ज्वरो आउने आदद हुन्द्छन ्। साथै, 

ववरि ैदेखा पनयसतने असरको रूपमा रतत सञ्चार प्रणािीको गम्भीर ववििताको सक हुन ेतथा आनाक्रिरातसी रहेको छ । यसका साथै, यो नयााँ 
क्रकलसमको खोप भएको हुनाि,े हािसम्म पत्ता निागेको िक्षण देखापने पनन हुन सतछ । खोप िगाएपनछ शङ्क्कास्पद िक्षण भनी माननएको खण्डमा 

खोप िगाउने थचक्रकत्सक अथवा पाररवाररक थचक्रकत्सककहााँ परामशय गरौं । 
(*) धेरैिे खोप िगाएको ददनभन्द्दा पनन त्यसको भोलिपल्ट दखुाइ अनभुव गछयन ्। खोप िगाएको १ हप्ताजनत बबतेपनछ, दखुाइ तथा सुक्न्द्नन ेआदद 
हुन पनन सतछ । 
 

प्रतिरोधी खोपका कारण स्वास््यमा पनाजाने असरप्रतिको राहि प्रणालीका बारेमा 
प्रनतरोधी खोपिे स्वास््य समस्या (बबरामीहुने वा दीघयकािीन असर रदहरहने) ननम्त्याउन सतछ । अत्यन्द्त ववरिै हुन्द्छ तर पूणयरूपमा असरववदहन 

बनाउन नसक्रकने हुनाि ेराहत प्रणािीको व्यवस्था गररएको छ ।  नोवि कोरोनाभाइरसको प्रनतरोधी खोपका कारण स्वास््य समस्या उत्पन्द्न भएको खण्डमा, प्रनतरोधी खोप ऐन अन्द्तगयत राहत (उपचार शुल्क, 

अशतत पेन्द्सन रकम आदद) लमल्नेछ। आवेदनका िाथग आवश्यक प्रक्रक्रयाको बारेमा बसाइ दताय रहेको नगर, टोि तथा गाउाँको कायायियमा परामशय 
गनुयहोस ्। 
 

 

नोवल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका बारेमा 
SARS-CoV-2 को सङ्क्क्रमण भएको खण्डमा, ज्वरो तथा खोकी जस्ता सामान्द्य रुघाको िक्षण देखखन्द्छ । धेरै व्यक्ततहरूमा यस्ता हल्का िक्षणहरू 

आिैं  ननको हुने भएपनन, गम्भीर हुन गएमा, सास िेनय गाह्रो हुन ेआददजस्ता ननमोननयाको िक्षण बबग्रन गई मतृ्यु पनन हुन सतछ। 

 

यसपटक लगाउने नोवल कोरोनाभाइरसको खोप (िाकेदा／मोिनाा कम्पनीद्वारा उत्पाददि) को ववशेषिा 
यस और्धी मेसेन्द्जर RNA(mRNA) भ्याक्तसन हो र SARS-CoV-2 को स्पाइकप्रोदटनको (भाइरसिे मानवशरीरमा प्रवेश गनयका िाथग 

आवश्यक प्रोदटन) िमुयिेसनको रूपमा mRNAिाई लिवपड खिल्िीमा समेदटएको और्धी हो । यस और्धीको खोपद्वारा mRNA मानव कोर्लभत्र 
प्रवेश गराइसके पनछ, यस  mRNAको आधारमा कोर्लभत्र भाइरसको स्पाइक प्रोदटनको ननमायण हुन्द्छ र स्पाइक प्रोदटनिाई ननस्तेज पाने एक्न्द्टबडड 
एवम कोवर्का मध्यस्थ प्रनतरोधात्मक प्रनतक्रक्रयािाई जाग्न प्रेररत गनायिे SARS-CoV-2को सङ्क्क्रमणको रोकथाम गनय सक्रकने भनी ठाननएको छ । 
 

यस और्धीमा ननम्न तत्वहरू समावेश गररएका छन ्

प्रभावकारी तत्वहरू ✧ CX-024414 (मानवकोर्को खिल्िीमा समादहत हुने स्पाइक प्रोदटनको पूरा कोड गने mRNA) 

समावेश गररएका तत्वहरू ✧ SM-102：Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) 

octanoate) 

✧ Cholesterol 

✧ DSPC：1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine 

✧ 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG 2000-DMG) 

✧ Trometamol 

✧ Trometamol hydrochloride 

✧ Glacial acetic acid 

✧ Sodium acetate hydrate 

✧ Sucrose 

 
नोवि कोरोनाभाइरसवारे ववस्ततृ जानकारीका लागि 

स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्द्त्राियको होमपेज हेनुयहोस ्

। सचय 

होमपेज हेनय नसकेको खण्डमा, बसाइ गनुयहुन ेनगर, टोि वा गाउाँ  आददको कायायियमा परामशय गनुयहोस।् 
स्वास््य, श्रम तथा कल्याण 
मन्द्त्रािय 
कोरोना खोप 


