जोनसन एन्ड जोनसन/जानसेन COVID-19 खोप माथिको अपडे ट
जोनसन एन्ड जोनसन/जानसेन COVID-19 खोप सोसँग सम्बन्धित सम्भावित स्वास्थ्य समस्याहरू अनुसिान
गननका लावग छोटो विश्रामपश्चात् NYC मा 18 िर्न िा सोभन्दा माविका मावनसहरूका लावग उपलब्ध छ।

स्वास्थ्य र मानवसक स्वास्थ्य को NYC विभाग (NYC स्वास्थ्य विभाग) ले जोनसन एन्ड जोनसन खोप तिा
अन्य स्वीकृत COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा र प्रभािकाररतामा आफ्नो विश्वास कायम राखेको छ।

COVID-19 बाट आफूलाई, आफ्ना वप्रयजनलाई र हाम्रो समुदायलाई सुरवक्षत राख्नका लावग वलने सबैभन्दा
महत्त्वपूर्न कदम नै खोप रहेको छ।

जोनसन एन्ड जोनसन खोपको प्रयोगमा थकन थिश्राम थिइएको थियो?
अवप्रल 13, 2021 का वदन रोग वनयन्त्रर् तिा रोकिाम केन्द्रहरू (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) खाद्य तिा और्वि प्रशासन (Food and Drug Administration, FDA) ले सो

खोप वलएका छ जना मावनसहरूमा दे न्धखएको विरल रगत जम्ने लक्षर् ररपोटन गररएपवछ जोनसन एन्ड
जोनसन खोप लगाउन अस्िायी रूपमा बन्द गरे को वियो। यी केसहरूलाई CDC र FDA को खोप सुरक्षा
अनुगमन प्रर्ालीमाफनत पवहचान गररएको वियो। अवतररक्त जानकारी सङ्कलन गनन र समीक्षा गननका लावग
सो खोपको प्रयोगमा विश्राम गररएको वियो।
अनुसन्धानिे के दे खायो त?
अवप्रल 21, 2021 सम्ममा त्यस्तो विरल रगत जम्ने घटनाका 15 िटा केसहरू दे न्धखए र रक्त प्लेटलेट कम
भएका यी मावनसहरू जोनसन एन्ड जोनसन खोप स्वीकृत भएपवछ सो खोप लगाएका कररब 8 वमवलयन

मावनसहरू मध्येबाट विए। यस्तो अिस्िालाई थ्रोम्बोसाइटोपेवनया (न्यून रक्त प्लेटलेट गर्ना) लक्षर् सवहतको
थ्रोम्बोवसस (रगत जम्ने) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) भवनन्छ। TTS का

ररपोटन गररएका केसहरूमा 18 दे न्धख 59 िर्न बीचका मवहलाहरू विए, जसमा खोप लगाएको छ दे न्धख 15
वदनवभत्र लक्षर् दे न्धखएको वियो। यो दर खोप लगाएका 18 दे न्धख 49 िर्न उमेरका एक वमवलयन

मवहलाहरूमा सातिटा TTS का केसहरू र 50 िर्न र सोभन्दा माविका खोप लगाएका एक वमवलयन

मवहलाहरूमा एउटा केस हो। खोपको न्धिवनकल अभ्यासहरूमा एक जना पुरुर् सहभागीमा पवन TTS
दे न्धखएको वियो।

यस खोपको प्रयोगका सम्बन्धमा CDC र FDA िे केके थसफाररस गरे का छन्?

CDC र FDA ले जोनसन एन्ड जोनसन खोप 18 िर्न र सोभन्दा माविका मावनसहरूमा लगाउन जारी

राख्न वसफाररस गरे का छन्। यो वनर्नय खोप अभ्यासहरूमा सल्लाहकार सवमवतको वसफाररसमा आिाररत
वियो, जुन मेविकल तिा सामुदावयक स्वास्थ्य विशेर्ज्ञहरूको एउटा स्वतन्त्र समूह हो र जसले उपलब्ध
तथ्याङ्क र जानकारी पुनरािलोकन गरी खोप लगाउँ दाका लाभहरू विरुद्ध सम्भावित स्वास्थ्य जोन्धखमहरू
तौवलएको वियो। सो खोप लगाउने व्यन्धक्तहरूले, विशेर्गरर 50 िर्न िा सोभन्दा माविका मवहलाहरूले
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TTS को विरल तिा बढे को जोन्धखमका बारे मा तिा जोन्धखम नदे न्धखएका अन्य उपलब्ध COVID-19
खोपहरूका बारे मा सचेत रहनु जरुरी छ।

यसको सुरक्षा समस्या हुँ दा हुँ दै पथन थकन NYC िे सो खोपको प्रयोग गरररहेको छ?

TTS को जोन्धखम एकदमै न्यून रहे को छ, र सो खोप COVID-19 बाट हुने गम्भीर वबरामी, अस्पताल भनान
र मृत्युबाट जोगाउन िेरै नै प्रभािकारी दे न्धखएको छ। अब हामीले जोन्धखमका विर्यमा जावनसकेपवछ, हामीले
जोनसन एन्ड जोनसन खोप लगाएका मावनसहरूलाई TTS का सम्भावित लक्षर्हरू पवहचान गनन तिा

तुरुन्तै उपचार वलन जानकारी प्रदान गनन सक्नेछौँ। अब स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरू पवन यस जोन्धखमका
बारे मा सचेत छन्, जसको अिन जोनसन एन्ड जोनसन खोप लगाएपवछ TTS दे न्धखने वबरामीहरू वनदान गनन
र उपचार गनन सक्छन् भन्ने हो। कुनै पवन और्वि, उपचार िा खोप 100% जोन्धखममुक्त हुँ दैन।

यथद मैिे जोनसन एन्ड जोनसन खोप िगाउने थनधो गरे ुँ भने, के अथतररक्त सािधानीहरू अपनाउनु
पनेछ?

तपाईँका लावग जोनसन र जोनसन खोपको TTS जोन्धखम अन्त्यन्त न्यून रहे तापवन, खोप लगाइसकेपवछ
तीन हप्ताको समयका लावग तपाईँले सम्भावित लक्षर्हरूका लावग आफ्नो अनुगमन गनुन पनेछ, जस्तै:
•
•
•
•
•

श्वासप्रश्वासमा न्यूनता
छाती दु खाइ
खुट्टा सुवन्नने
पेटको लामो दु खाइ
गम्भीर िा लामो टाउको दु खाइ

•
•
•

िवमवलएको दृवि
सवजलै कोतररने
सुई लगाएको क्षेत्रबाहे क अन्य स्िानमा
छालावभत्र ससाना राता िोप्ला

यवद खोप लगाएको तीन हप्तावभत्र तपाईँमा यी लक्षर्हरू दे न्धखए भने, तुरुन्तै मेविकल उपचार वलनुहोस् –
छे िैको अस्पतालमा जानुहोस् िा 911 मा फोन गनुनहोस्। उपचार प्रदायकलाई आफूले जोनसन एन्ड
जोनसनको खोप लगाएको कुरा भन्नुहोस्।

यस विपरीत, खोपपवछ दे न्धखने पाश्वन प्रभािहरूमा हातको खोप लगाएको स्िानमा दु ख्ने र सुवन्नने, िकान,

हलुका दु खाइ, वचसो, हलुका टाउको दु खाइ, िा न्यून-ग्रेिको ज्वरो सामेल छन्। यी अपेवक्षत पाश्वन प्रभािहरू
हुन् र यी खोप लगाएपवचको प्रिम तीन वदनवभत्र सुरु हुन्छन् (आम रूपमा दे न्धखने खोप लगाएको दोस्रो
वदन) र सुरु भएको एक वदनदे न्धख तीन वदनसम्म रहन्छन्।
के अन्य COVID-19 खोपहरूबाट पथन TTS को जोखखम रहे को छ?

अमेररकामा फाइजर-बायोएनटे क तिा मोिनान COVID-19 खोपहरूको 200 वमवलयन मात्रा लगाइसकेपवछ
पवन यी खोपहरूसँग TTS को सम्बि दे न्धखएको छै न। हामी जोनसन एन्ड जोनसन खोप नलगाउन चाहने
व्यन्धक्तहरूका लावग यी दु ई मध्ये एउटा खोप लगाउनका लावग सशक्त प्रोत्साहन गदन छौँ।
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NYC िररपरर सयौँ खोप स्िलहरू उपलब्ध रहे का छन्। खोप स्िल पत्ता लगाउनका लावग

vaccinefinder.nyc.gov हे नुनहोस् (प्रत्येक स्िलमा लगाइने खोपहरू सूचीकृत गररएका छन्) िा सहरसञ्चावलत खोप स्िलमा एपोइन्टमेन्टका लावग मद्दत वलन 877-829-4692 मा फोन गनुनहोस्। िेरै खोप

स्िानहरूले िाक-इन एपोइन्टमेन्टहरू पवन वलइरहे का छन्। सहर-सञ्चावलत िाक-इन स्िानहरूको सूचीका
लावग यहाँ हे नुनहोस्।
अन्य खोपका सुरक्षा समस्याहरू नभएको हामीिे कसरी िाहा पाउने?

CDC, FDA, र अन्य समूहहरूले COVID-19 का खोपहरूको गहन सुरक्षा अनुगमनलाई वनरन्तरता

वदएका छन्। अमेररकामा वदइएका खोपका लाखौँ मात्राहरूमा TTS का केही केसहरूको पवहचान हुनु र
जोनसन एन्ड जोनसनको खोपको प्रयोगमा विश्राम लगाइनुले सुरक्षा प्रर्ालीले काम गरे को तिा सुरक्षा र
पारदवशनता उच्च प्रािवमकतामा रहे को दे खाउँ छन्। कुनै पवन सम्भावित सुरक्षा समस्या सवहत, खोपहरूका
बारे मा जानकारी बताउनका लावग हामी प्रवतबद्ध छौँ।
मैिे बढी जानकारी कहाुँ प्राप्त गनन सक्छु ?

यवद तपाईँसँग प्रश्नहरू भए, कृपया आफ्नो प्रदायकलाई िा 311 मा फोन गनुनहोस्। COVID-19 खोप
जानकारी तिा संसािनहरूका लावग nyc.gov/covidvaccine हे नुनहोस्। FDA द्वारा संशोिन गररएको

जोनसन एन्ड जोनसन खोप वबरामी तथ्य पत्र यहाँ यहाँ प्राप्त गनन सवकन्छ। अवतररक्त जानकारी यहाँ CDC
को साइटमा उपलब्ध छ।

एनिाइथस स्वास्थ्य थिभागिे पररखथिथतहरू थिकथसत हुँदै जाुँदा थसफाररसहरू पररितनन गनन सक्ने छ।
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