
कल�बस िसटी �कू�स,कल�बस पि�लक �ा�थ, नसेनवाइड िच�ड्रे�स हि�पटलले फाइजर कोिवड-१९
(COVID-19)खोप ि�लिनकको त�य पाना

कल�बस िसटी �कू�सले यसका १६ बष� वा सो भ�दा मािथका िव�ाथ�ह�लाई फाइजर कोिवड-१९ (COVID-19) खोप िदने अवसर प्रदान गन�
कोल�बस पि�लक हे�थ र नसेनवाइड िच�ड्रे�स हि�पटल संग साझेदारी गद� छ।

कोिवड-१९ को खोप लगाउन मेरो ब�चा कित उमेर भएको हनुुपछ�?
कोिवड-१९ को खोप केवल १६ बष� वा मािथका �यि�तकालािग मा� हो। यो १६ बष� मुिनका ब�चाह�कालािग अझै अनुमोदन गिरएको छैन।

मेरो ब�चाले �कूलमा कोिवड-१९ को खोप कसरी िलन स�छ?

िज�लाले उमेरको आव�यकता पूरा गन� सबै सीसीएसका िव�ाथ�ह�कालािग चारवटा िनिद�� हाई �कूलह�- Beechcroft, Briggs,
Independence र Whetstone  का साइटह�मा िन: शु�क कोिवड-१९ (COVID-19) खोप ि�लिनकह� आयोजना गद�छ। िज�लाले दत�
गन� सहमित प्रदान गन� र उनीह�को अनुरोध गिरएको अपोइ�टमे�टको समय छनौट गन� पिरवारह�कालािग अनलाइन दत� प्रिक्रया िसज�ना
गरेको छ। आ�ना िव�ाथ�को उमेर १६ बष� र सो भ�दा मािथ उमेर भएका र अिभभावकह�ले िव�ाथ�लाई फाईजर कोिवड-१९ (COVID-19)
खोप प्रा�त गन� चाहने अिभभावकह�ले यो खोप लाउने अनुमित पाउनु अिघ नै सहमित फारम भनु� पछ�। �याि�सन पाउने अवसर पूण� �पमा
वैकि�पक हो र १८ वष� भ�दा कम उमेरका कुनै पिन िव�ाथ�ले खोप िलनु अिघ अिभभावकले ह�ता�र गनु� पछ�।

यिद मेरो ब�चालाई िल�ट बस चािहएमा के कल�बस िसटी �कू�सले सो यातायात प्रदान गद�छ?
कोल�बस िसटी �कू�सले प्र�येक ि�लिनकका िदन िव�ाथ�ह�लाई �कूलबाट ि�लिनक साइटह�स�म र �कूल स�म पह�लो बस यातायात सेवा
प्रदान गद�छ।

कुन �वा��य र सुर�ा प्रोटोकोलह�को आव�यक छ?

पिरवारह�ले आ�ना िव�ाथ�को �वा��य मू�या�न गन� अपे�ा गिर�छ। यिद िव�ाथ�ह�ले िन� कुनै कोिवड-१९ (COVID-19) का ल�णह�
देिखएका छन् भने पिरवारह�ले िव�ाथ�ह�लाई घरैमा रा�ुपद�छ: खोिक, सास फेन� गा�रो हनुु वा �वरो आउनु आिद। अ�य ल�णह�मा सास फेन�
किठनाई हनुु, िचसो हनुु, थकाइ ला�नु, म�सपेिश वा शरीर द�ुु, टाउको द�ुु, घ�टी द�ुु, नय� �वाद वा ग�ध हराउनु, नाक थुि�नु वा नाकबाट पािन
ब�नु , िर�टा ला�नु वा बा�ता हनुु, पखाला च�नु ज�ता ल�णह� समावेश छन्।

मेरा ब�चाले क�तो कपडा लगाउनु पछ�?
कोिवड-१९ (COVID-19) को �याि�सन प्रा�त गन� िव�ाथ�ह�ले आ�नो पाखुरामा खोप लाउन सहज हनु ेखालको छोटो बाउला भएको शट�
लगाउनु पछ�।

के िव�ाथ�ह�कालािग िबहानको खाजा र िदउसोको खाना प्रदान गिरनछे?
गिर�छ, िबहानको खाजा र िदउसोको खाना िनयिमत �कूल िदनको एउटा भागका �पमा प्रदान गिरनछे। खोपको कुनै पिन स�भािवत साइड इफे�ट
हनु निदनकालािग खोप िलनु भ�दा अगािड िव�ाथ�ह�लाई केिह खान र पािन िपउन प्रो�सािहत गिर�छ। कोिवड-१९ (COVID-19) खोप प्रा�त
गरे पिछ असहज हनुलेाई पानी, जुस र ह�का ना�ता नसेनवाइड् िच�ड्रे�समा उपल�ध छन्।

यिद मसँग िनयुि�त (एपोइ�टमे�ट) वा ह�ता�र गिरएको सहमित फाराम नभए के ह�ुछ?
आ�नो िनयुि�त आर�ण नगन� वा आ�नो िनयुि�त आर�ण गरे पिन सहमित फाराम पूरा नगरेका िव�ाथ�ह�लाई �कूल ि�लिनक साइटमा पठाइने छैन
र उनीह�ले खोप िलन पाउने छैनन्।

के मेरा ब�चाले खोप िलँदै गद� म उिनह�सँगै रहन स�छु?
अिभभावकलाई उनीह�का ब�चाका साथ साइटमा रहन अनुमित िदइएको छैन। �कूल बसमा र �कूल साइटमा सहयोगी कम�चारीह� प्रदान
गिरनछे।



उनीह�ले कोिवड-१९ को कुन खोप पाउनछेन्?
तप�ईका ब�चाले १६ बष� वा मािथका ब�चाह�कालािग मा� अनुमोिदत फाइजर खोप प्रा�त गन�छन्। यो फाइजर खोप कोिवड-१९ का िब��
९७% प्रभावकारी छ।

फाइजर खोप कसरी िदइ�छ?

फाइजर कोिवड-१९ (COVID-19) खोप तीन ह�ताको समय�तर बनाएर दईु खुराकमा िदइ�छ।

कोहट� (समूह) ि�लिनक: पिहलो खुराक  ि�लिनक: दोस्रो खुराक  

क  एिप्रल २६  मेई १७  

क  एिप्रल २७  मेई १८  

ख  एिप्रल २९  मेई २०  

ख  एिप्रल ३०  मेई २१  

कोिवड-१९ खोपको मु�य कित पछ�?
कोिवड-१९ खोपको कुनै मु�य ला�दैन। कुनै बीमाको जानकारी संकलन गिरएको छैन।

के कोिवड-१९ को खोप ल�उदा अ�य िनयिमत खोपह� लगाउन प्रभाव पाछ�?
हाल रोग िनय��ण के�दर् (से�टस� फर िडजीस क�ट्रोल-CDC) ले कोिवड-१९ को खोप र कुनै अ�य िनयिमत खोप लगाउन दईु ह�ताको समय�तर
िसफािरस गद�छ। यिद तप�ईको ब�चालाई िदनु पन� िनयिमत खोपह� च�डै नै छन् भने ती खोपह� कोिवड-१९ को पिहलो वा दोस्रो डोजको खोप
िदइएको दईु ह�ता िभ�मा खोप िदने अनुसूची नगनु�होस्।

के कोिवड-१९ को खोप िकशोर िकशोरीह�कालािग सुरि�त छ?

कोिवड-१९ का खोपह� िकशोर र वय�कह�कालािग सुरि�त र प्रभावकारी छन्। कोिवड-१९ को खोप अमेिरकाको खा� र औषिध
प्रशासन-एफडीए (Food and Drug Administration- FDA) �ारा एउटा आपतकालीन प्रयोग प्रािधकरण (Emergency Use

Authorization-EUA) �ारा जारी गिरएको छ। एउटा औषिध आपतकालीन प्रयोगकालागी आव�यक पद� एउटा आपतकालीन प्रयोग
प्रािधकरण (Emergency Use Authorization-EUA) प्रदान गरी�छ। नसेनवाइड िच�ड्रे�स हि�पटलले ठूलो सं�यामा कोिवड-१९ को खोप
यसका आ�नै �टाफ र िबरामीह�लाई िदईरहेको छ।

मेरो ब�चालाई क�ता साइड एफे�टह� हनु स�छन्?

भिनएका साइड एफे�टह� अ� खोपह�का ज�तै छन् र िन� असर हनु स�छ:

• तप�ईले खोप लगाएको पाखुरामा द�ुे, सूि�ने र रातोपन हनुे ह�ुछ।

• ग�न,े टाउको द�ुे, म�सपेशी द�ुे, जो�नी द�ुे, िचसो, �वरो आउन,े िरगंटा ला�ने र बा�ता हनुे ह�ुछ।



• यस खोपले ग�भीर एलज�को प्रितिक्रया हनु स�े सानो स�भावना ह�ुछ । ग�भीर एलज� प्रितिक्रया कि�त मा�ामा

भएका छन् तर हनु स�छ।

तपा्ँईको ब�चालाई खोप िदए पिछ हामी उसलाई १५ िमनटे हेन�छॱ। हामी ब�चालाई कुनै पिन एलज� प्रितिक्रया ह�ुछ िक भिन हेिररहेका ह�ुछॱ।

कोिवड-१९को खोप कसरी यि�को च�डो िवकिसत भयो?
वै�ािनकह�को अभूतपूव� आपिस सहयोग, एक दशक लामो अनुस�धानमा लगानीले कोिवड-१९ को खोप सबैलाई िछटो सुरि�त हनुकालािग
अनुमित िदईयो। यो सामा�य िवकास समयसीमा भ�दा छोटो समयसीमा भएको िवकासका बावजुद पिन सबै परी�ण प्रिक्रया र मापद�ड एक समान
िथए। यसको �वीकृित प्रिक्रयामा कुनै िवक�पह� िथएनन्।

के कोिवड-१९को खोपले मेरो ब�चामा ब�झोपन उ�प� गद�छ?

कोिवड-१९ को खोपले मिहला र पु�षह�कालािग ब�झोपन िन��याउँछ भ�े कुनै प्रमाण वा डाटा छैन।

िकन िकशोर-िकशोरीह�ले उनीह� कोिवड-१९ को िबरामी नभए पिन कोिवड-१९को खोप िलनु पछ�?
डाटाले देखाउँदछ िक िकशोर-िकशोरीह� सामा�यतया कोिवड-१९ सँग वय�कह� भ�दा कम प्रभािवत पािरएका त ह�ुछन्। य�िप केिह
िकशोर-िकशोरीह� कोिवड-१९ बाट वा�तवमा अझ िबरामी ब� स�छन् र दीघ�-अविध प्रभािवत हनु स�छन्।

के एक पटक मेरो ब�चाले खोप लगाईसके पिछ पिन उनीह�ले सुर�ा िदशािनद�शह� पालना गन� आव�यक छ?

छ। यो खोपले तप�ईलाई कोिवड-१९ बाट कित लामो समयस�म बचाउनछे भनरे थहा छैन वा खोप पाए पिछ पिन तप�ईले भाइरस फैलाउन अझै
स�ुह�ुछ। तप�ईले खोप लगाए पिछ पिन समुदायमा िनम�ण हनुे जमातको रोग प्रितरोध �मता (खोप माफ�त रोगबाट सुर�ा र/वा अिघ�लो
संक्रमण) कालािग मिहनॱ ला�नछे। तप�ईको सुर�ा र तप�ईका विरपिरका ह�कालािग तप�ई आ�ना हात धुनुहोस्, मा�क लगाईरहनुहोस् र
सामािजक दरूी िनद�शनह� अनुसरण गनु�होस् (छ िफट टाढा रहनुहोस्।)

फाईजर खोपका बारेमा थप जानकारी म कह�बाट िलन स�छु?

फाईजर खोपका बारेमा थप जानकारी प्रा�त गन�: https://www.pfizer.com/news/hot-topics/

the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_ vaccine मा हेनु�होस् वा १-८००-८७९-३४७७ (1-800-879-3477) मा
स�पक� गनु�होस्।

यिद तप�ईसँग अझ बिढ प्र�ह� छन् वा थप जानकारी आव�यक छ भने पिहले तप�ईको �कूल नस�लाई स�पक� गनु�होस् वा नसेनवाइड् िच�ड्रे�स
�कूल संग आधािरत �वा��य ि�लिनकको (६१४) ३५५- २५९० मा स�पक� गनु�होस्। (नोट: यो एपोइ�टमे�ट िलने /दत� गन� स�पक� न�बर होईन।)


