
वै�ा�नकह�ले धेरै वष�दे�ख अ�य कोरोनाभाइरससँग
काम ग�ररहेका �थए र �यो कामलाई सु�वात
�व��को �पमा �योग गरे। कुनै कदम छो�डएन, तर
समयरेखा छो�ाइएको �थयो। अ�य खोपह� ज�तै,
COVID-19 खोप तीन ��ल�नकल परी�णको
मा�यम बाट गयो। खोप �नमा�ताह�ले �ा�धकरण
भ�दा प�हले खोप बनाउन शु� गरे ता�क यो
आपतकालीन �योग �ा�धकरण (EUA) पाउने
�ब��कै बा�हर पठाउन तयार �नेछ। �नमा�ताह�ले
�नमा�ण पूरा गन� �व�श� लाइसे�स �ा�त गद�छन्।

HD.INGHAM.ORG/CORONAVIRUS

Vखोपह�ले तपा�को ��तर�ा
�णालीलाई ��त��या जनाउँछ। यसले
केही �लू ज�तो ल�णह� �न��याउन
स�छ।ज�तै: कम �ेड �वरो, टाउको
�खाइ वा थोरै थकान महसुस समावेश
गद�छ। तपाईको पाखुरा खोपबाट प�न
��न स�छ।

तपा�ले अझै मा�क लगाउनु आव�यक छ,

सामा�जक �री अ�यास गनु�होस् र आ�नो हात
धुनुहोस्।

COVID-19 को खोप

�या��सनले तपाइकँो शरीरलाई भाइरस प�हचान गन� �सकाउँछ जसले COVID-
19 तपाईको शरीरमा �याएर भाइरस बा�हरका �ोट�नह�लाई �वंस पाद�छ।
स�ूण� भाइरस खोपमा छैन। यसले तपाईको क�ह�को �यू�लीमा क�ह�यै �वेश
गद�न (जहाँ तपाइकँो DNA ��छ)।

यो �छटो र सुर��त �पमा
�वकास ग�रएको छ।

खोपले तपा�लाई COVID-19 �दन स�दैन र
यसले तपा�को DNA लाई छँुदैन।

अ�हले खोप 12 बष� वा मा�थ उमेरकालाई
उपल� छ। 

एक �ई �दन मामूली
साइड इफे�ट �न स�छ।

खोप एक श��शाली रोकथाम उपकरण हो, तर महामारी
�नय��ण न��जेल हामी सबैले रोकथामका उपायह� जारी
रा�नुपद�छ।

खोपह� अब कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) लाई रो�नको ला�ग उपल� छन्। खोपले
अ�धकांश मा�नसह�लाई (लगभग 95%) COVID-19 को �बरामी �नबाट बचाउँछ। खोप �न: शु�क छ र
तीन-चार ह�ताको �रीमा उही �नमा�ताको �ई शटह� आव�यक छ। खोप �ा�त गना�ले तपाई �व� रहन
स�नु��छ र महामारीलाई रो�न स�नु��छ। यहाँ खोपको बारेमा जा� के�ह मह�वपूण� चीजह� छन्। 
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अ�हले खोप 12 बष� वा मा�थ उमेरकालाई उपल� छ। 
धेरै �दायकह�ले COVID-19 खोप �दइरहेका छन्। यहाँ
स�क� को ला�ग �ानह�को आं�शक सूची छ: ई�घम काउ�ट�
�वा�य �वभाग: 

कल: 517-887-4623 वा 
 http://hd.ingham.org/coronavirus/r_1013.aspx 

 मा साइन अप गनु�होस्।
�ायरो �वा�य �णाली: 
कल: 877-205-1300 वा www.sparrow.org/vaccine

 मा साइन अप गनु�होस्।
�याकलरेन �वा�य �णाली: 
 www.mclaren.org/main/coronavirus-vaccine

ई�घम सामुदा�यक �वा�य के��ह�:
कल: 517-887-4302
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