तपाईको COVID-19 खोप –
Pfizer लगाएपछी
खोपको बारेमा
आज तपाईलें Comirnaty (फाइजर अष्ट्रेलिया प्रा. लि.) को खोप लगाउनुभयो।
यो खोपले माननसहरूलाई COVID-19 बाट नबरामी हुनबाट बचाउन सक्छ। Comirnaty मा कुनै पनन प्रत्यक्ष भाइरस समावेश
गररएको छै न, र यसले तपाईलाई
ं COVID-19 हुन सक्दैन। यसले SARS-CoV-2 भाइरसको एक महत्वपर्ू ण अंशका लानग जेनेनटक
कोड समावेश गदणछ जसलाई स्पाइक प्रोटीन भननन्छ। खोप पाए पनछ, तपाईको
ं शरीरले स्पाइक प्रोटीनको प्रनतनलनप बनाउँदछ। तपाईको
ं
प्रनतरक्षा प्रर्ालीले SARS-CoV-2 भाइरस नचन्न र संघर्ण गनण नसक्दछ। अनुवंशिक कोड िरिि द्वािा शिट्टै टुक्राउँदै जान्ि।

खोप लगाएपछि के आशा गर्ने
कुनै पनन खोप जस्तै, तपाईलाई
ं COVID-19 खोप प्राप्त गरे पनछ के नह साइड इफे क्ट पनन हुन सक्नेछ।
Comirnaty पनछ ननम्न सामान्य साइड इफे क्ट समावेशहुन सक्दि :
• इज
ं ेक्शन लगाएको ठाऊँ मा दख्ु ने वा सनु न्नने
• थकाई लाग्ने
• टाउको दख्
ु ने
• मास
पे
श
ी
दख्ु ने
ं
• ज्वरो ि नचसो
• जोड्नीको दख
ु ाई
Comirnaty लगाएपनछ हुने सामान्य दष्प्ु प्रभावहरु:
• इज
ं ेक्शन लगाएको स्थानमा रातो हुने
• ररंगाडा लाग्ने
• काखी मनु न सनु न्नने
• अस्वस्थ महसस
ु
• पाखरु ा खट्टु ा दख्
ु ने
• अननद्रा हुने
• इज
ं ेक्शन लगाएको स्थानमा नचलाउने
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यी साइड इफे क्टहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन् र सामान्यतया एक वा दईु नदन नभत्र हराएर जान्छ। के शह यो खोप लगाएका व्यक्तीहरुमा
अन्य सामान्य खोप को तल
ु नामा अत्याशिक रुघाको जस्तो लक्षण देखाऊँ दि ि सािािन कृ याकलापहरुबाट िुट्टी शलनपु ने पशन हुन
सक्दि। यी लक्षणहरु या त पशहलो वा दोश्रो पटकको खोप लगाएपिी देखीन्ि ति सामान्यतया पशहलो पटकको खोप लगाएपिी
देशखन्ि।
यनद तपाइँ इजं ेक्शन लगाएको स्थानमा दख्ु ने वा ज्वरो, टाउको दख्ु ने वा खोप लगाए पनछ शरीर दख
ु ाईको अनभु व गनहणु ुन्छ भने, तपाइँ
प्यारानसटामोल वा आइबुप्रोफे न नलन सक्नुहुन्छ। यसले मानथका के शह लक्षर्हरूलाई कम गनण मद्दत गदणछ (तपाईलें खोप लगाउन अनघ
प्यारानसटामोल वा आइबुप्रोफे न नलन आवश्यक पदैन)। यनद त्यहाँ इजं ेक्शन लगाएको स्थानमा सनु न्नएको छ भने, तपाई ंनचसो कम्प्रेस
प्रयोग गनण सक्नुहुनछ
े ।
Comirnaty पनछ ररपोटण गररएका दुललभ दुष्प्रभावहरू ननम्न हुन:्
• गम्भीर एलजी प्रनतनिया (एनानफलनक्सस)।
तपाईलें खोप पछानड नचनकत्सा उपचार नलनु पछण यनद:
•
•
•

तपाईलाई
ं लाग्छ नक तपाईलाई एलजी प्रनतनिया छ। यनद तपाई ंगम्भीर लक्षर्हरू अनभु व गनणहु ुन्छ, जस्तै सास फे नण,
घरघराही, नछटो मटु ुको धड्कन वा ढल्नु भने 000 मा फोन गनणहु ोस् ।
तपाई ंसम्भानवत साइड इफे क्टको बारेमा नचनन्तत हुनुहुन्छ वा नयाँ वा अप्रत्यानशत लक्षर्हरू छन् भने।
तपाईसँं ग भ्यानक्सनको अपेनक्षत साइड इफे क्ट छ जनु के नह नदन पनछ पनन गएको छै न।

लक्षर्हरूको जनु जरूरी छै न भने, तपाईले आफ्नो ननयनमत स्वास््य सेवा प्रदायक (प्राय जसो तपाईको जीपी) लाऐ भेट्न सक्नुहुनछ
े ।

खोप सरु क्षा छर्नगरार्नी र साइड इफे क्ट ररपोछटल ङ्ग
तपाईले शक
ं ास्पद साइड इफे क्टहरू तपाईको
ं खोप प्रदायक वा अन्य स्वास््यसेवा पेशेवरलाई ररपोटण गनण सक्नुहुन्ि। त्यसपश्चात
तपाईको
ं राज्य वा क्षेत्र स्वास््य नवभाग वा नसधा थेरापीनटक गडु ् स एडनमननस्रेशन (टीजीए) लाई तपाईको
ं तफण बाट औपचाररक
प्रनतवेदन नदनेछ।
यनद तपाई ंआफै ले यो ररपोटण गनण चाहानहु ुन्छ भने, कृ पया TGA वेबसाइटमा COVID-19 खोप वेबपेजसँग सम्बद्ध ररपोनटण
शङं ् कास्पद सनं दग्ध साइड इफे क्टहरूमा जानहु ोस् र पृष्ठको ननदेशनहरू पालना गनुणहोस।्

खोप लगाए पछि COVID-19 परीक्षण
COVID-19 खोपबाट के नह साइड इफे क्टहरू COVID-19 (जस्तै ज्वरो) को लक्षर्हरूसँग नमल्दोजल्ु दो हुन सक्छ। तथापी
Comirnaty ले कुनै सशजव भाइरस समावेश गदैन र COVID-19 लाई पैदा गनण सक्दैन। तपाईले COVID-19 परिक्षण वा अलगवा
िहनु पदैन।
• यशद तपाईलें खोपको पशहलो दईु शदनमा ज्विो, टाउको दख्
ु ने वा थकान जस्ता सामान्य लक्षणहरू शवकास गनुभयो ि
• यशद तपाईलाई
ं श्वासप्रश्वासको कुनै लक्षणहरू िै न भनेि शनशित हुनुहन्ु ि भने (उदाहिणका लाशग नाकबाट पानी आउने,
खोकी, घाँटी दख
ु ाइ, गन्िको क्षशत वा स्वाद गने िक्तीमा ह्रास)।
यद्दपी, तपाईले सबै भन्दा नयाँ शमशतको जानकािीहरुको लाशग, तपाईको हालको शदिाशनदेिहरू तपाईको िाज्य / क्षेत्र मा जाँच गनु
पदुि । यो सल्लाहले तपाईको
ं स्थानीय क्षेत्रमा COVID-19 प्रकोपको भएको खण्डमा शस्थशतमा परिवतुन हुन सक्ि। यनद तपाईलें
अन्य मापदण्डहरू परू ा गनुणभयो भने तपाईलें अझै पशन COVID-19 पिीक्षण प्राप्त गनु आवश्यक पदुि, उदाहिणका लाशग तपाई ंज्ञात
COVID-19 के सको नशजकको सम्पकु हुनुभएमा। यशद िंका लागेमा, शचशकत्सा मल्ू यांकन खोज्नहु ोस।्

तपाईको
ं दोस्रो भेटघाटलाई सम्झर्नुहोस्
यो महत्त्वपर्ू ण छ नक तपाईलें कमेरनाटी(Comirnaty) (फाइजर) कनम्तमा तीन हप्ताको दरू ीमा दईु मात्रा लगाउनु पदणछ। दोश्रो मात्राले
COVID-19 नबरूद्ध सरु क्षा अबिीलाई लम््याईशदनेि।

तपाइँको भेटघाटको समयमा रयोग गररएको जार्नकारीको रयोग कसरी हुन्ि
तपाइँको संकलन गररएका व्यनिगत नववरर्हरू, भण्डारर् र प्रयोग कसरी गररन्छ भन्ने बारेमा जानकारीको लानग
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations मा हेनणहु ोला।
health.gov.au/covid19-vaccines
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