
न्यु ्ोर्क वासीहरूले COVID-19  COVID-19 खोपहरूरा  
बारेमा रे जान्न जरुरी छ

खोपहरूले जीव्न बचाउँछ्न।् तपाईँले खोप लगाएपछि, तपाईँले आफूलाई COVID-19 बाट सुरक्षित राख्न तथा आफ्ो 
समुदायलाई पछ् सुरक्षित राख्न मददत ग्ुनुहुनि। नयु योरनु  सहर (NYC) सबलैाई सुरक्षित र स्वसथ राख्न प्रछतबद्ध ि। 
यसमा खोपरा व्वषयमा सुसूचीत छ्रनुयहरू ग्नु तथा खोपमाथथरो पहँुच छ्षपषि र समा् होस ्भ्ी छ्श्चत ग्नुरा 
लाथग आ्व्यर जा्रारी माछ्सहरूलाई प्रदा् ग न्े रुरा सामेल ि।

रे भ्ाक्स्नहरूले राम गछ्क्न?्

•  उपलब्ध COVID-19 खोपहरू माछ्सहरूलाई गमभीर COVID-19 बबमारी, असपताल भ्ानु, र मतृयुबाट जोगाउ् छ्रै 
प्रभा्वरारी देखखएरा ि्।् खोपहरू स्वीरृत भए देखख सयौँ लाख माछ्सहरूले खोप लगाएरा ि्,् र तथयाङरहरूले ती 
खोपहरूले राम गरेरो देखाएरा ि्।्  

रे भ्ाक्स्नहरू सयुरक्षित छ्न?्

•     छ्न।् COVID-19 खोप लगाउँदा तपाईँलाई सो रोग लागददै्न।  
यी खोपहरूमा COVID-19 गराउ्े भाइरस िै््।् यी खोपहरूले तपाईँरो शरीररो रोग प्रछतरषिा प्ररालीलाई भाइरससँग 
रसरी लड्े हो ससराउँि्,् जसले गदानु तपाईँरो शरीरले COVID-19 मा तपाईँ अ्ा्वतृ्त हँुदा रे ग न्े भन्े थाहा हुनि।

•  यी खोपहरू व्वसभन् उमेर, जात र जाछतयरा दशौँ हजार माछ्सहरूलाई संलग् गराएर ठूलो श्लछ्रल अधयय्बाट 
गुशरिएरा ि्।् ती अधयय्हरूबाट प्रापत प्रमारलाई FDA तथा स्वतनत्र सङगठ्हरूले ्शजरबाट समीषिा गरेरा ि्।् 

•  खोपहरूरो प्रयोग भरैहँदा ्ेधरै फेडरेल एजेनसीहरू तथा सङगठ्हरूले खोपहरूरो सुरषिा अ्ुगम् ग्नु जारी  
राखेरा ि्।् अमेरररी इछतहासम ैअनय खोपहरूभनदा बढी धया् ददएर यी खोपहरूरो अ्ुगम् गररँदैि।

ती खोपहरू ्तत तछटदै रसरी ववरससत गररए? 

•  COVID-19 खोप व्वरासमा अदव्वतीय संसा्ध्हरू संलग् रहेरा थथए। अरबौँ डलर खचनु 
गररयो र व्व््वभरररा ्ैवज्ाछ्रहरूले अ््वरत राम गरररहेरा ि्।्

•  ्वजै्ाछ्रहरूले अनय खोपहरू व्वरससत गदानुरा दसरौँरो अ्ुसन्धा्लाई आ्धार ब्ाए,  
जसमा अनय रोरो्ाभाइरसरा लाथग खोपरा अ्ुसन्धा्हरू पछ् सामेल ि्।्

रे ्ी खोपरा पारव्क प्रभावहरू छ्न?्

•  ि्,् ्ेधरै जसो माछ्सहरूलाई रेही पा््वनु प्रभा्वहरू हुनि्।् आम पा््वनुप्रभा्वहरूमा खोप 
लगाएरो ठाउँमा दखु्न,े टाउरो दखु्न,े शरीर दखु्न,े थरा् र ज्वरो सामेल हु् स्ि्।् 

•  यदद तपाईँसँग प्र््हरू ्वा सरोरारहरू भए, 311 मा फो् ग्ुनुहोस ््वा आफ्ो स्वासथय सयाहार 
प्रदायरसँग रुरा ग्ुनुहोस।्

•   पा््वनु प्रभा्वहरू अवप्रय हु् स्ि्,् तर ती सामानयतया स्वासथय समसया होइ्् ्र 24 देखख 
48 घणटासभत्रमा हराउँि्।् यस व्वपररत, COVID-19 छ्रै ठूलो स्वासथय समसया हो र यसले 
दीघनुराली् स्वासथय जदटलताहरू, असपताल भ्ानु र मतृयु समेत गराउ् स्ि।
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ररसले ्ो खोप लगाउ्न पाउँछ्न ्र ्सरा लाग रतत खच्क लागछ?

•  12 ्वषनु ्वा सोभनदा बढी उमेररा समपूरनु माछ्सहरू खोपरो लाथग योगय ि्।्  
•  यी खोपहरू तपाईँलाई छ्ःशुलर प्रदा् गरर्ेि्।् यदद तपाईँसँग बीमा ि भ्े, तपाईँरो बीमा रमप्ीलाई बबल ग्नु 
सकर्ेि, तर खोपरा लाथग तपाईँलाई रोपे ्वा अनय रु् ैशुलर लगाइ्े िै्।

रे मेरो गोप्नी्ता सयुरक्षित रहनछ?

•  तपाईँले खोप लगाउँदा, तपाईँरो गोप्ीयता सुरक्षित गरर्ेि। तपाईँरो वयश्तगत जा्रारीरो गोप्ीयता सुछ्श्चत 
ग्नुरा लाथग रडा रा्ु्हरू सथावपत गररएरा ि्।्

•  खोप लगाउ्रा लाथग तपाईँले आफ्ो आप्र्वास् शसथछत ्वा सामाशजर सुरषिर ्मबर बताइरह्ु प न्ेिै्।

मदैले रहाँ खोप लगाउ्न स्छयु ?

•  खोप लगाउ्े अपोइनटमेनट पत्ता लगाउ् nyc.gov/vaccinefinder मा जा्ुहोस ््वा 877-829-4692 मा फो् ग्ुनुहोस।् 
्ेधरै खोप सथा्हरूमा एपोइनटमेनट आ्व्यर िै्।

•  आफ्ो स्वासथय सयाहार प्रदायर ्वा सथा्ीय फामनेसीले खोप प्रदा् गरररहेरा ि् ्कर िै्् ्भ्ी उ्ीहरूसँग बझु्ुहोस।्
•  65 ्वषनु र माथथरा तथा अस्तता भएरा नयु योरनु ्वासीहरूले खोप लगाउ्े सथा्मा जा् आउ्रा लाथग 

877-829-4692 मा फो् गरेर छ्ःशुलर यातायात अ्ुरो्ध ग्नु स्ि्।्
•  आफ्ो घर िोड् ्स््े नयु योरनु  ्वासीहरूले nyc.gov/homebound मा साइ् अप गरेर ्वा 877-829-4692  
मा फो् गरेर आफ् ैघरमा खोप लगाउ् स्ि्।् 

एरोमोडसे्हरू (जसत ैसथलमा प्रदा् गरर्े श््वलचेयर ्वा वयश्त उपशसथत ASL वयाखया) रा लाथग समय अगाडड्ै 
877-829-4692 मा फो् ग्ुनुहोस ््वा vax4nyc.nyc.gov हे्ुनुहोस।् पषृठपोषर प्रदा् ग्नुरा लाथग ्वा पहँुचयोगयता 
गु्ासो दायर ग्नुरा लाथग, 311 मा फो् ग्ुनुहोस,् 311692 मा टे्सट ग्ुनुहोस ््वा hubaccess@health.nyc.gov  
मा इमेल ग्ुनुहोस।्

मलाईँ COVID-19 लागगसरेरो भए पत्न मदैले खोप लगाउ्नयु पछ्क?

•  पिनु , फेरर COVID-19 लाग् स््े समभा्व्ा भएरो हु्ाले, तपाईँले खोप लगाउ्ु प न्ेि। यी खोपहरू सुरक्षित ि् ् 
र तपाईँरो शरीरले पदहले ् ैछ्मानुर गरेरो सुरषिालाई अझ बसलयो ब्ाउ् स््ेि्।्

मदैले खोप लगाएपतछ रे मदैले शारीररर पथृरीररण र अ्नयुहाररो आवरण लगाउ्न बनद ग्न्क स्छयु ?

•  पणू्क रूपमा खोप लगाइसरेपतछ, तपाईँले अ्ुहाररो आ्वरर ्लगाईर्ै ्वा शारीररर दरूी रायम ्गरीर्ै ्ेधरैजसो 
करियारलापहरू ग्नु स््हुुनि! घरबादहररा करियारलापहरू व्वशषेगरर सरुक्षित ि्।् यदयवप, हाम्ो सललाह भ्व्सभत्र 
रहेरा बेला अनय ्ेधरै माछ्सहरूलाई खोप लगाउनजेल अ्हुाररो आ्वरररो प्रयोग जारी राखु्नहोस ्भन्े हु्ेि। अझ, 
तपाईँले आफू जा्े सथा्हरूमा अ्हुार आ्वरर आ्व्यरताहरूलाई पाल्ा ग्ुनु प न्ेि, जसत ैवय्वसाय, सरूल, 
सा्वनुजछ्र यातायात ्वा आफ्ो रायनुसथल। परूनु रूपमा खोप लगाएपछि, अ्ा्वतृ्त भएपछि तपाईँलाई COVID-19 रा 
लषिरहरू ्देखखउनजेल, तपाईँले ््वारेनटाइ्मा बस्ु ्वा परीषिर गराउ् आ्व्यर िै्।

•  पूरनु रूपमा खोप ्लगाएरा माछ्सहरूले समपूरनु सा्व्धा्ीहरूरो पाल्ा ग्नु जारी राख्यु प्ननेछ, जसमा साव्कजत्नर 
ठाउँमा हँुदा अ्ुहाररो आ्वरर लगाउ्े र शारीररर दरूी रायम ग न्े सामेल ि्।्

रेही माछ्सहरू खोप लगाउ्े बारे अछ्श्चत भएरो ्वा उ्ीहरूसँग अछतरर्त प्र््हरू रहेरो रुरा मलेै  
बुझरेो िु। बढी जान्रा लाथग, आफ्ो स्वासथय सयाहार प्रदायरसँग रुरा ग्ुनुहोस,् 311 मा फो् ग्ुनुहोस,्  
्वा nyc.gov/covidvaccine हे्ुनुहोस।्

ए्नवाइसस सवास्थ् ववभागले पररकसथततहरू ववरससत हयुँददै जाँदा ससफाररसहरू पररवत्क्न ग्न्क स््ेनछ।     5.20.21
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