
 

 

फाइजर आपतकालीन प्रयोग प्रा�धकरण ५-११ गाइडकोलागी 
  

अ�ोबर २९, २०२१ मा फाइजर र जवैप्र�व�धल े(Pfizer and BioNTech)    ५-११ वषर्का बालबा�लकाह�मा को�भड-१९ खोपको ला�ग खाद्य र औष�ध प्रशासनबाट 

आपतकालीन प्रयोग प्रा�धकरण (EUA) प्रा� गय� र रोग �नय�ण के�का �नद�शकल ेयसको प्रयोगको पु�� गरेका छन।् 

• यो हाम्रो �ा��न �न��  गुण�र कायर्मा एउटा प्रमुख कोसेढुङ्गा भए प�न, २५% भ�ा अ�ल बढी अ�भभावकह�ल ेमात्र आफ्ना ५-११ वषर्का बालबा�लकाह�लाई 

"त�ाल" खोप लगाउने संकेत गरे। नोभे�र १५ स�, १२ वषर् मु�नका ३.६४ (3.64 million) �म�लयन भ�ा बढी बालबा�लकाह�ल ेको�भड-१९ खोपको एक 

खुराक प्रा� गरेका छन।् (स्रोत:सीडीसी) 

• कठोर परी�ण र समी�ा प�छ, एफ.डी. ए ल े५-११ वषर् उमेरका बालबा�लकाह�काला�ग फाइजर र जैवप्र�व�धल े(Pfizer-BioNTech) खोपको प्रयोगलाई 

अ�धकार िदएको छ र सीडीसीले  प्रयोग गनर् �सफा�रस गरेको छ। परी�णको भारी न�तजाको आधारमा, एफ डी ए र सीडीसीले खोप सुर��त र प्रभावकारी भएको 

घोषणा गरेको छ। 

• आजस�, वय� र िकशोरिकशोरीह�लाई लाखौ ंखुराकह� िदएप�छ, फाइजर खोपल ेदीघ�कालीन अ� असरह� देखाएको छैन। हामीलाई  थाह छ 

िक यो वय�ह�का ला�ग सुर��त र प्रभावकारी छ - र यो ब�ाह�का ला�ग प�न �नेछ भ�े थाहा पाएर हामी सा��ना �लन सक्छौ।ं (स्रोत:सीडीसी) 

 
     बार�ार सो�धने प्र�ह� 
 

• मैल ेमेरो ब�ालाई कसरी र कहा ँखोप लगाउन सक्छु? 

o यो खोप धेरै बाल रोग �वशेष� र पा�रवा�रक अ�ास ���नक, �ानीय �ा� �वभाग, सामुदा�यक �ा� के�, फाम�सी, �वद्यालयमा आधा�रत �ा� 

के�ह�मा उपल� �नेछ। केही �ते्रह�मा ग्रामीण �ा� ���नकह�, मलू हवाईयन �ा� के�ह�, र संघीय यो�ता प्रा� �ा� के�ह�मा उपल� 

�न सक्छ। केही �वद्यालयह�मा प�रवारह�काला�ग प�न खोपह� उपल� �न सक्छन।् हामी सबलैाई धैयर् रहन प्रो�ाहन गछ� िकनिक �चिक�कह� चासोको 

प्रवाहलाई  प्रणालीह�  �व�ा गछर्न।् तपा� कहा ँजान स�ु��छ भनी आफ्नो सामा� �चिक�ा प्रदायक, vaccines.gov, �ानीय �ा� �वभागसँग 

सो�ु होस।् 

• ब�ाह� र वय�ह�का ला�ग खोपह� बीच के �भ�ता छ? 

o ५-११ वषर्का बालबा�लकाकाला�ग खोप िकशोर र वय�ह�लाई िदइन ेखुराकको एक �तहाइ हो। ५ दे�ख ११ वषर् उमेरका बालबा�लकाको प्र�तर�ा 

प्रणालीको सुर�ा र प्रभावका�रतालाई स�लुनमा रा�को ला�ग यो खुराक छनौट ग�रएको �थयो। खोप तौलको आधारमा होइन, तर प्र�तर�ा प्रणालीको 

उमेर अनुसार िदइ�छ। स्रोत:सीडीसी  (Source:CDC) 
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https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#%3A%7E%3Atext%3DMillions%20of%20people%20have%20received%2Csafety%20of%20COVID%2D19%20vaccines
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html


 

 

• के को�भड-१९ खोपल ेमेरो ब�ाको प्रजनन �मतालाई असर गछर्?  

o गद�न । �हा ँकुनै प्रमाण छैन िक प्रजनन सम�ाह� को�भड-१९ खोपह� सिहत कुनै प�न खोपको अ� असर हो भनेर । अमे�रकन कलेज अफ 

ओ��ेिट�� ए� गाइनोकोलोजी र अम�ेरकन सोसाइटी फर �रप्रोड��भ मेिड�सन (प्रजनन �वशेष�ह�) दवुलै ेमा�नसह�लाई को�भड-१९ खोप लगाउन 

कडा स�ाह िद�छन।् (Source ACOG) 

• के मेरो ब�ाले अ� खोपह� ज�ै एकै समयमा को�भड-१९ खोप �लन सक्छ? 

o सक्छन!् सीडीसी र अमे�रकन एकेडेमी अफ पेिडयािट��का अनुसार, �नय�मत बा�ाव�ा खोप र �ू शटह� को�भड-१९ खोपको सँगै एकै 

समयमा सुर��त �पमा िदन सिक�छ। स्रोत:सीडीसी (Source:CDC ) 

• बालबा�लकामा खोपको दीघर्कालीन प्रभावह� के �न?् खोप सुर��त छ भनेर हामी कसरी प�ा �न सक्छौ?ं 

o अ� खोपह� ज�,ै यो खोपले हात द�ेु र �रो ज�ा अ�कालीन अ�- असरह�  �न ेअपे�ा ग�रएको छ। लाखौ ंवय�ह�लाई   

खोप िदएको झ�ै एक वष�पिछ हामीले दीघ�कालीन अ� असर देखेका छैनौ,ं र कोिभड-१९ िव�� सुरि�त रहनुका साथै बालबािलकाह�मा दीघ�कालीन 

प्रभावह� दे�े आशा पिन गद�नौ।ं स्रोत:सीडीसी (Source:CDC) 

 

• मेरो ब�ालाई खोप लगाउँदा �न ेफाइदाह� जो�खम भ�ा बढी छन?् 

o हो। अमे�रकन एसो�सएसन अफ पेिडयािट��ले खोपप्र�त ग�ीर एलज� प्र�तिक्रया नभएका पाचँ वषर् र मा�थका सब ैबालबा�लकाका ला�ग को�भड-१९ 

खोप �सफा�रस गछर्। मायोकाडार्इिटस भनेर �च�नने मुटुको सूजनका धेरै दलुर्भ घटनाह�मा, डा�र र वै�ा�नकह�को �त� �ानलले त� र त�ाङ्कह� 

स�भर् वा �व�ेषणकोला�ग सँग ैसङ्कलनलाई हो�सयारीपूवर्क समी�ा गर्यो र को�भड-१९ को खोपसँग स���त जो�खमह� को�भड-१९ को सङ्क्रमणबाट 

�नम्�ाउन ेजो�खमह�भ�ा धेरै कम भएको कुरामा सहमत भयो। उनीह�ल ेयो कुरामा प�न सहम�त जनाए िक को�भड-१९ को समग्र जो�खम खोपबाट 

�न ेस�ा�वत अ� असर भ�ा ठूलो छ।  स्रोत:सीडीसी (Source: CDC) 

 
 This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease 

Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the 
responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 

 
तपा�का �प्रयजनह�लाई को�भड-१९ बाट जोगाउन �व�भ� प्रकारका स्रोतह� र जानकारीको ला�ग apiahf.org र madetosave.org मा जानुहोस।् 
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https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-individuals#%3A%7E%3Atext%3D%E2%80%9CACOG%20encourages%20its%20members%20to%2C%2C%20FACOG%2C%20president%20of%20ACOG
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.nytimes.com/2021/11/01/health/covid-kids-children.html
http://apiahf.org/
http://madetosave.org/

