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 बू�र डोज बारे बार�ार सो�धने प्र� र उ�रह� 

कसले बू�र खोप प्रा� गनर् सक्छ? 
12 वषर् र मा�थका ���ह� जसले प्रा� गरे: 

• Pfizer खोपलाई उनीह�को प्रार��क �ङ्खलामा दोस्रो शट प्रा� गरेको पाचँ
मिहनाप�छ बू�र शट प्रा� गनर् प्रो�ाहन ग�र�छ।

• Moderna खोपलाई उनीह�को प्रार��क �ङ्खलामा दोस्रो शट प्रा� गरेको पाचँ
मिहनाप�छ बू�र शट �लन प्रो�ािहत ग�र�छ।

• जो�न ए� जो�न खोपलाई पिहलो खोप लगाएको दईु मिहनाप�छ बू�र
खोप  �लन प्रो�ाहन ग�र�छ।

सफल संक्रमणको अनभुव गरेका मा�नसह� (पूरै खोप लगाएप�छ को�भड-१९का ला�ग 
सकारा�क परी�ण गन�ह�लाई) अझै प�न बू�र प्रा� गनर् प्रो�ािहत ग�र�छ, िकनिक खोपको 
प्र�तरोधा�क �मता प्राकृ�तक प्र�तर�ाभ�ा लामो समयस� रह�छ।  

  बू�र खोप िकन आव�क छ ? 
खोपले  काम  ग�ररहेको  छ।  �तनीह�  संक्रमणबाट  जोगाउन  सुर��त 
र  प्रभावकारी  छन,् र  को�भड -१९ बाट  अ�ताल भनार्  र  मृ�ुको  
स�ावनालाई एकदमै  कम  गछर्।  बू�र  खोपह�  आव�क  छन ् िकनभने 
खोपबाट  सुर�ा समयसँगै घटदै्  जा�छ। यो  सामा�  हो  र   धनुषटंकार,  
लहरे  खोक� �ागुते  रोग (Tdap)  ज�ा  अ�  �नय�मत  खोपह�मा 
अवलोकन  ग�र�छ। बू�र  खोपह�ले  समयसँगै  तपाईको  सुर�ालाई  
अ�धकतम  बनाउँछ। 
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�हा ँ"अ�त�र� खरुाक" र "बू�र खरुाक" बीच फरक  छ ? 
" प्रार��क वा प्राथ�मक �ङ्खला" भ�ाले फाइजर वा मोडनार्का दईु खोपह� वा �वषाण ु
बाट(भाइरस); जोगाउन आव�क पन� जो�न ए� जो�न खोपको एक खुराकलाई जनाउँछ। 
फाइजर वा मोडनार्का को "अ�त�र� खरुाक" उनीह�को प्रार��क �ङ्खलाको २८ िदन प�छ म�म 
दे�ख ग�ीर �पमा प्र�तर�ा प्रणाली कमजोर भएको  र  उ� जो�खममा �ने ���ह�लाई प्रो�ािहत 
ग�र�छ िकनभने �तनीह�को शरीरलाई गैर- प्र�तर�ा प्रणाली कमजोर भएको  र  उ� जो�खममा �ने 
मा�नसह�को �पमा समान �रको प्र�तरोधा�क �मता �नमार्ण गनर् अक� खोप चािह�छ। रोग 
प्र�तरोधा�क �मता बढाउन प्रार��क वा प्राथ�मक �ङ्खला प्रा� गरेप�छ मा�नसह�लाई "बू�र 
डोज" िदइ�छ िकनभने सुर�ा समयसँगै घटदै् गएको दे�ख�छ। 

के म एक फरक प्रकारको बू�र प्रा� गनर् सक्छु 
मेरो प्रार��क को�भड-१९ खोप (�ा��न )भ�ा ? 
तपाइँको उमेर अनुसार तपाइँ तपाइँको प्रार��क COVID-19 खोप भ�ा फरक 
बू�र छनौट गनर् स�ु��छ। 
तपा�ले कुन ब�ूर  खोप �लनु पछर् भ�े बारे प्र�ह� छन ्भने तपा�ले �ा�  
सेवा पेशेवर वा तपाईको �ानीय समुदाय-आधा�रत संगठन सी.बी.ओ (CBO) 
सँग कुरा गनुर्पछर्। 

बू�र खोपको अ� असरह� के �न?् 
बू�र खोपको अ� असर प्रार��क श्रृंखला ज�ै छन।् यसमा  
�रो,टाउको द�ेु, थकान, र सुइ लगाएको ठाउँमा दखुाइ समावेश �न 
सक्छ, जुन पूणर् �पमा सामा� हो। ग�ीर अ� असरह� अ�� 
दलुर्भ छन।् 
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अ�त�र� खरुाक प�छ बू�र खोप के मलाई चािह�छ? 
हो, यिद तपाइँ म�म दे�ख ग�ीर �पमा संक्रमण र अ� रोगह� संग  
लड्ने �मता कम छ�नु��छ भन,े तपाइँलाई तपाइँको अ�त�र� खुराक, 
६ मिहना प�छ बू�र खोप प्रा� गनर् प्रो�ािहत ग�र�छ। 

 य�द म गभर्वती छु भने के म बू�र खोप 
 पाउन सक्छु? 

हो, को�भड-१९ खोपह� र बू�रह� गभर्वती ���ह�का ला�ग 
सुर��त र प्रभावकारी छन।् तपाईलाई को�भड-१९ संक्रमण र 

गभार्व�ामा को�भड-१९ ला� स�े ग�ीर जो�खमह�बाट आफू र 
तपा�को ब�ालाई जोगाउन मद्दतको ला�ग बू�र खोप �लन प्रो�ािहत ग�र�छ। 

म मेरो बू�र खरुाक कहा ँपाउँछु?  के यो �न:शु� छ? 
तपा�ले आफ्नो �ा� सेवा प्रदायक, फाम�सी, �ा� �वभाग, र थप ठाउँह�मा आफ्नो बू�र खुराक प्रा� 
गनर् स�ु��छ। १-८००-२३२-०२३३ मा कल गनुर्होस ्वा तपा�को न�जकको  प�ा लगाउन Vaccines.gov 
मा  जानुहोस।् थप, प्रार��क �ङ्खलाह� ज�,ै बू�र खोप सबैका ला�ग �न:शु� छ, तपाईको
आप्रवासन �स्थित जेसुकै भए पिन। यिद तपाईलाई सहयोग चािह�छ 
भन ेकृपया आफ्नो �ानीय (CBO) लाई स�कर्  गनुर्होस।् 

के म मेरो को�भड-१९ बू�र र � ूखोप एकै समयमा �लन सक्छु? 
 सी.डी.सी(CDC) र खोप अ�ासह�मा यसको स�ाहकार 
स�म�तले �सफा�रस गरे अनुसार। �ू र को�भड-१९ दवु ै 
खोपह� एकै समयमा प्रशा�सत गनर् सिक�छ. 
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