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सामुदायिक
कर्प्स

खोप सम्बन्धि भ्रमको अन्त्य
१

भ्रम: म COVID-19 खोपलाई यिश्वास गर्स सन्धिर् यकर्की यिर्ीहरू हिारमा ल्याईिो।
सत्य: जबकि COVID-19 िो लाकि पकिलो खोपिरुमा नयााँ प्रकिकि समािेश िरिन्छ, ि ती कलखखत
समयमा कििकसत भएिा किए, किनभने यो प्रकियामा छोटो मािगिरू किएनन्।
फाइजि ि मोडे िना खोप िेन्द्रमा COVID-१९ खोपिो नयााँ प्रकिकिलाई मेसेन्जि आिएनए, िा
एमआिएनए भकनन्छ। यो पकिलो पटि िो जुन व्यापि रूपमा जनतामा खोपमा प्रयोि भइििेिो
छ, शोिितागिरूले यस खोप िणनीकतमा तीन दशि भन्दा बढी समयदे खख िाम िदै आएिा छन्।
िम्पनीिरूले आफ्ना खोपिरू िठोि खिकनिल पिीक्षणिरूमा पठाउाँ छन् जसमा दश ौं िजाि
स्वयौंसेिििरू सखिकलत हुन्छन। सौंयुक्त िाज्य अमेरििामा, खाद्य ि औषकि प्रशासनले
उनीिरूलाई भ्याखिनिरू प्राप्त ििे पकछ दु ई िषगसि स्वयम्सेिििरूिो साि अनुसिण िनग
आिश्यि ठान्दछ ताकि कतनीिरू सुिकक्षत ि प्रभाििािी िहुन। COVID-१९ िो व्यापितािा
िािणले िदाग , िोिकिषयि पिीक्षणिरूलाई प्रािखिि मूल्ाौंिन िनग पयाग प्त तथ्ाौं ि सङ्कलन िनग
िेिी मकिना मात्र समय प्राप्त भयो। एफडीए, सािै खोप किशेषज्ञिरु िो एि स्वतन्त्र प्यानलद्वािा
ती पिीक्षणिरु िो तथ्ाौंििो कनिट छानबीन ििी फाइजि ि मोडे िना खोपिरु आपतिालीन
उपयोि िा लािी सुिकक्षत ि प्रभाििािी छ भनी पारित िरियो। अन्य धेरै दे शहरूमा यस्तै स्वतन्त्र
प्यानलहरू पनन सहमत छन्। (स्रोत: Cleveland Clinic Health Essentials)

२

भ्रम: COVID-19 खोपहरूले मलाई कोरोर्ाभाइरस यर्म्त्त्याउँ छ।
सत्य: िुनै पकन आकििारिि ि कसफारिस िरिएिो COVID-19 खोप िा सौंयुक्त िाज्य अमेरििामा
कििास भएिा खोपिरुमा जीकित भाइिस समािेश हुाँ दैन जसले COVID-19 लाई कनम्त्याउाँ दछ।
यसिो मतलि COVID-19 खोपले तपाईौंलाई भाइिस भई कबिामी बनाउाँ दैन।
कििासमा कबकभन्न प्रिाििा खोपिरू छन्। ती सबैले COVID-19 िो िािण हुने भाइिसलाई
िसिी पकिचान िनग ि लड् न िाम्रो प्रकतिक्षा प्रणालीलाई कसिाउाँ छ। िकिलेिााँिी यो प्रकियाले
ज्विो आउाँ ने जस्ता लक्षणिरू कनम्त्याउन सक्छ। यी लक्षणिरू सामान्य हुन् ि यसिो सौंिेत यो िो
कि शिीिले भाइिस (जुन COVID-19 लाई कनम्त्याउाँ छ) कबरूद्ध सौंिक्षण कनमागण िदै छ ।
खोप लिाएपकछ शिीिलाई प्रकतिोिात्मि क्षमता (भाइिस किरुद्धिो सौंिक्षण) कनमाग ण िनग यसले
िेिी िप्ता कलन्छ। यसिो मतलब यो सिि छ कि िुनै व्यखक्त खोप लिाएिो ठीि अकि िा ठीि
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पकछ भाइिस सङ्क्िकमत हुन सक्छ अझै कबिामी पनग सक्छ। किनभने खोपमा सुिक्षा प्रदान िनग
पयागप्त समय प्राप्त भई सिेिो हुाँदैन। (स्रोत: CDC)
३

भ्रम: COVID-19 खोपहरूमा के छ हामी जान्दै र् ौं।
सत्य: जबकि खोप कनमागतािरूले उनीिरूिा भ्याखिनिरूिो लाकि पूणग सामग्री सूचीिरू
प्रिाकशत ििे िा हुन्छन, िाल उपलब्ध िुनै पकन खोपले अण्डा, खाद्य सौंिक्षि ि ल्ाटे ि समािेश
िदै न। ि षडयन्त्र कसद्धान्तिरूिो बािजुद, खोपले माइिोकचप्स िा टर ् याकिङ्ग उपििणिो िुनै
पकन प्रिाि समािेश िदै न।
अनधकृत COVID-19 खोपहरुमा भएका सामग्रीहरूको बारे मा अनधक जान्नको लानि तलका
नलिंकहरू पालना िननुहोस्:

• Johnson & Johnson Janssen Vaccine (जोन्सोन एौं ड जोन्सोन खोप)
• Moderna Vaccine (मोडे िना खोप)
•

Pfizer BioNTech Vaccine (फाइज़ि खोप)

(स्रोत: CDC, FDA)
४

भ्रम: COVID-19 खोपहरूले मेरो DNA लाई बदल्छ।
सत्य: COVID-19 खोपिरू िुनै पकन किसाबले तपाईौंिो DNA परिितगन हुाँदैन िा अन्तकिगया
िदै न।
सिंयनक्त राज्य अमेररकामा हाल दन ई नकनसमका COVID-19 खोपहरू प्रयोि िनुका लानि अनधकृत
िररएको छ: मेसेन्जर आरएनए (एमआरएनए) भ्याक्सिन र भाइरल भेक्टर भ्याक्सिनहरू।
फाइजि- BioNTech ि मोडे िना खोपिरू mRNA (एमआिएनए) खोपिरू हुन् , जसले िाम्रो
िोषिरूलाई प्रोटीन िसिी बनाउने भनेि कसिाउाँ छ जसले प्रकतिक्षा प्रकतकिया कटर िि िदग छ।
COVID-19 भ्याखिनिो mRNA िकिले पकन सेलिो िेन्द्रमा प्रिेश िदै न, जिााँ िाम्रो DNA
म जुद हुन्छ। यसिो मतलब mRNA ले िुनै पकन किसाबले िाम्रो DNA लाई असि िा अन्तिकिया
िनग सक्दै न। यसिो सट्टामा, िोकिड - १९ एमआिएनए खोपिरूले शिीििो प्रािृकति प्रकतिक्षासाँि
सुिकक्षत रूपमा िोि प्रकतिोिात्मि क्षमता कििास िनग िाम िदग छ।
जोन्सोन एौं ड जोन्सोन िोकिड - १९ खोप एि भाइिल भेक्टि भ्याखिन िो। भाइिल भेक्टि
भ्याखिनले कबकभन्न, िाकनिकित भाइिस (भेक्टि) िो परिमाकजगत सौंस्किण प्रयोि िछग जसले िाम्रो
िोकषिालाई कनमागण सौंिक्षण सुरू िनगिो लाकि मित्वपूणग कनदे शनिरू प्रदान िदग छ। कनदे शन
आनुिौंकशि सामग्रीिो रूपमा कितरित िदग छ। यो सामग्री एि व्यखक्तिो डीएनए मा एिीिृत
हुाँदैन। यी कनदे शनिरूले िोकषिालाई िाकनिकित भाइिसिो टु िा उत्पादन िनग भन्छ जुन
COVID-19 िो िािि बन्दछ। यो स्पाइि प्रोटीन िो ि िेिल भाइिसिो (जसले COVID-19
लाई कनम्त्याउाँ छ) सतिमा फेला पदग छ। यसले िाम्रो प्रकतिक्षा प्रणालीलाई भाइिस पकिचान िनग
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कटर िि िदग छ ि एखिबडीिरू उत्पादन िनग ि अन्य प्रकतिक्षा िोषिरूलाई सकिय पानग सियोि
िदग छ।
प्रकियािो अन्त्यमा, िाम्रो शिीिले COVID-१९ बाट भकिष्यमा हुने सौंिमणबाट िसिी जोिाउने
भनेि जान्दछ। यकद िास्तकिि भाइिस िाम्रो शिीिमा प्रिेश ियो भने प्रकतिक्षा प्रकतकिया ि िाम्रा
शिीििरूले बनाउने एखिबडीिरूले िामीलाई सौंिकमत हुनबाट जोिाउाँ छ।. (स्रोत: CDC)
५

भ्रम: पयहले र्ै कोरोर्ा भाइरस भएकाहरूले खोपबाट लाभ यलर् सिै र्र््।
सत्य: तपाईौंसाँि पकिले नै COVID-19 छ कि छै न भन्ने िुिािो ख्याल नििी तपाईौंले खोप लिाउनु
पदग छ। यो किनभने किशेषज्ञिरूलाई तपाईौं COVID-१९ बाट कनिो भएपकछ फेरि कबिामी हुनबाट
िकत सुिकक्षत हुनुहुन्छ भन्ने अझै िािा छै न। यकद तपाईौं पकिले नै COVID-१९ बाट सौंिकमत भई
कनिो हुनु भएिो छ भने, यो पकन सिि छ कि (यद्यकप दु लगभ) तपाईलाई भाइिस सौंिकमत हुन
सक्छ।
यकद तपाईौंलाई COVID-19 िो लाकि मोनोिोनल एखिबडी िा िन्भलेसेि प्लाज्मा जस्ता
औषकिद्वािा उपचाि ििीएिो कियो भने, तपाईिंले COVID-19 खोप नलनन अनि 90 नदन पखुनन पछु ।
यकद तपाईलाई िे उपचाि प्राप्त भएिो कियो भन्ने बािे कनकित हुनुहुन्न िा यकद तपाईलाई COVID१९ भ्याखिन कदने बािे मा िेिी प्रश्निरु छन् भने आफ्नो डाक्टिसाँि िुिा िनुगिोस् ।
किशेषज्ञिरूले अझै पकन खोपिरूले िास्तिमा िसिी COVID-१९ कबरूद्ध लामो समयसि सुिक्षा
कदन्छन् भन्ने बािे अझ बढी कसकिििेिा छन्। CDC ले नयााँ प्रमाण उपलब्ध हुने कबकििै सािगजकनि
जानिािी ििाउने िाचा ििे िो छ। (स्रोत: CDC)

६

भ्रम: एक पटक मैले कोरोर्ाभाइरस खोप प्राप्त गरे पयछ, म जीिर्को लायग प्रयिरयिि छु ।
सत्य: िोिोनाभायिस खोपबाट प्रकतिोि क्षमता िकत लामो समय सि ििन्छ भनेि कनिागिण िनग
अध्ययनिरू भइििेिो छ। ति सिितः तपाईले कनयकमत रुपमा खोप कलन आिश्यि पदग छ,
सायद प्रयेि तीन बषगमा िा प्रयेि िषग फ्लू शट जस्तै। यसले िोिोनाभाइिसिो नयााँ प्रिाि, िा
भेरियििरूिो उत्पकत हुाँदै िदाग आिश्यक्ता अनुरुप िैज्ञाकनििरूलाई सूत्र समायोजन िनग
अनुमकत कदनेछ। (स्रोत: AARP)

७

भ्रम: एक पटक मैले COVID-19 खोप प्राप्त गरे पयछ, मास्क लगाउर्े िा सामायजक दू री
कािम राख्ने बारे यिन्ता यलर्ु पदै र्।
सत्य: यकद तपाइाँ खोप कलनुभयो भने पकन, अरुिो िरिपरि मास्क लिाउन जािी िाख्नु, िात िुनु ि
शािीरिि दू िी अभ्यास िनुग मित्त्वपूणग छ, किनकि खोपिरूद्वािा उिम सिाकित प्रकतिोि क्षमता
प्राप्त िनग िेिी समय लाग्छ।
िोिोनाभाइिसलाई पूणग सुिक्षा कनमागण िनग तपाईिो शिीििा लाकि अखन्तम खोप लिाए पकछ पकन
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दु ई िप्ता लाग्छ। ति ती दु ई िप्ता पकछ पकन सीडीसीले यसो भन्छ कि तपाईौंले मास्क लिाउन जािी
िाख्नुपदग छ ि िेिै जसो अिस्िािरूमा सामाकजि दू िी अभ्यास िनुगपदग छ।
यो आौं कशि रूपमा यो छ किनभने अनुसन्धानितागिरुलाई अझैसि िािा भएिो छै न कि खोपले
भाइिस सनगबाट िोक्न सक्छ कि सक्दै न। यसिो मतलब यो सिि छ कि एिपटि खोप
लिाइसिे पकछ पकन तपाईले भाइिस बोक्न सक्नुहुन्छ ि तपाईलाई लक्षण नभए पकन चुपचाप
अरुलाई सानग सक्नुहुन्छ। (स्रोत: CDC)
८

भ्रम: अब जब हामीसँग खोपहरु छर््, िो महामारी िाँडै समाप्त हुर्ेछ।
सत्य: ७०% जनसौंख्या कि त खोप लिाईएिो िा सौंिकमत भए सि, िामीले मास्क लिाएि,
कनयकमत िात िुाँदै ि शािीरिि दू िी िायम ििे ि COVID-१९ िो फैलािटलाई सुस्त पानग िाम्रो
तफगबाट सक्दो प्रयास िनुग पछग । (Source: Cleveland Clinic Health Essentials)

९

भ्रम: ियद म एक यदर् बच्चा जन्माउर् िाहन्छु भर्े मलाई कोयभड १९ भ्यान्धिर् यलर्
सुरयिि छै र्।

सत्य: यनद तपाईिं अनहले िभुवती हुन खोज्दै हुननहुन्छ वा भनवष्यमा िभुवती हुन
चाहननहुन्छ भने, तपाईिंले COVID-19 खोप प्राप्त िनु सक्ननहुन्छ।
िाल िुनै प्रमाण छै न कि COVID-19 खोपले िभागिस्िामा भ्रुण कििास दे खख कलएि अरु िुनै
समस्या उत्पन्न िदग छ। िप, यिााँ यस्तो िुनै प्रमाण छै न कि COVID-19 खोप लिायत अरु िुनै
पकन खोफरुिो साइड इफेक्टले प्रजनन समस्यािरू कनम्त्याउाँ छ।
अरु खोपिरू जस्तै, िैज्ञाकनििरूले अकिले साििानीपूिगि COVID-१९ खोपिो साइड
इफेक्टिरूिो बािे मा अध्ययन िरिििेिा छन् ि िेिै िषगसि यसलाई जािी िाख्ने छन्। (स्रोत: CDC)
१०

भ्रम: अन्तयर्सयहि स्वास्थ्य समस्या भएका व्यन्धिले COVID-19 खोप प्राप्त गर्ुस हुँदैर्।
सत्य: अन्तकनगकित स्वास्थ्य समस्या भएिा व्यखक्तिरूले COVID-19 खोप प्राप्त िनग सक्दछन् यकद
कतनीिरूसाँि COVID-19 खोप िा खोपमा भएिो िुनै पकन तत्त्वमा तत्काल िा ििीि एलजी
प्रकतकिया भएिो छै न भने। जे िोस्, खोप कलनु अकि, कतनीिरूले अन्तकनगकित स्वास्थ्य समस्या
भएिा व्यखक्तिरूिो लाकि मित्त्वपूणग किचाििरू समीक्षा िनुगपदग छ। कनकित अन्तकनगकित स्वास्थ्य
समस्यािा साि िुनै पकन उमेििा ियस्किरूिो लाकि खोप एि मित्त्वपूणग उपििण िो किनभने
कतनीिरू COVID-19 बाट ििीि कबिामी हुने खतिामा छन्। (स्रोत: CDC)

# KickCOVID-19 सामुदाकयि िप्सग सािगजकनि कशक्षा अकभयानिो उद्दे श्य आिािभूत िोििाम
उपायिरूलाई प्रबल बनाउाँ दै खोपिो आत्मकिश्वास बढाउनु िो।
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