
 

 

कोभिड–१९ खोप बूष्टर  
 

कोभिड–१९ भ्याक्सिन बूष्टर मात्रा के हो ? 

बूष्टर, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अको मात्रा हो । पहहलो दरु्इ मात्रा खोप लगाएको ६ महहना पछि तपार्इले बूष्टर 
डोज लगाउन सक्नुहुन्ि । ५० बर्इ माथिका र रोग प्रछतरोधात्मक क्षमता कम िएका (र्म्यूनोकॉम्प्रोमार्ज्ड) 
हरूलार्इपछन दोश्रो बूष्टर लगाउन स्िास््य अथधकारीहरूको सल्लाह ि। िप जानकारी  
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine  मा पाउनुहुनेि ।   

 

मलार्इ बूष्टर डोज ककन चाहहन्छ ?  

पहहलो खोप लगाएपछिपछन समयसगँै तपारं्को रोग प्रछतरोधात्मक क्षमतामा कभम आउदै जान्ि, तसिइ अझै कोभिड–
१९ लाग्न सक्ने सम्िािना हुन्ि। बूष्टरले तपार्इको प्रछतरोधात्मक क्षमतालार्इ कोभिड–१९ विरुद्ध लामो समयसम्म 
बभलयो बनाउँि । बूष्टर लगाएर तपार्इले आफू तिा आफ्ना िरपरकालार्इपछन सुरक्षक्षत बनाउनुहुनेि ।  

 

के बूष्टर मात्राहरू विद्यमान कोभिड–१९ खोप जस्तै नै हुन ्? 

हो । कोभिड–१९ बुष्टर खोपहरू हालका कोभिड–१९ खोप जस्तै हुन ्। तर मोडनाइ कोभिड–१९ बूष्टर खोप िने सुरूमा 
लगार्इएको खोपको आधा मात्रामा रहेको ि । 
 

बूष्टर डोज नलगाएपनन मलार्इ “पूर्इ खोप” लगार्इएको माननन्छ ? 
हो, फार्जर र मोडनाइकालाथग दोश्रो खोप लगाएको दरू्इ हप्तापछि तपारं्लार्इ पूर्इ खोप लगाएको माछनन्ि । 
जानसनको खण्डमा िने खोप लगाएको दरु्इ हप्तापछिनै तपार्इलार्इ पूर्इ खोप लगाएको माछनन्ि ।  

 

मैले कुन बूष्टर लगाउँदा हुन्छ ? 

• ३० बर्इ िा सोिन्दा माथिकाले फार्इजरको पूर्इ मात्रा िा मोडनाइको आधा मात्रा लगाउदा हुन्ि । तपारं्ले 
पहहले कुन खोप लगाउनुियो त्यसले केही फरक पादैन ।  

• दीर्इकाभलन स्याहारमा हुनुहुने जेष्ठ नागररकहरू लार्इिने फार्जरको पूर्इ मात्रा िा मोडनाइको पूर्इ मात्रा 
चाहहन्ि ।  

• १८ देखख २९ बर्इका व्यक्क्तले फार्जर खोप भलनुपिइ । तपार्इको मुटुमा हुनसक्ने दलुइि सार्इड र्इफेक्टको 
जोखखम कम रहन्ि ।  

• गक्म्िर प्रकृतीको रोग बक्ल्झन सक्ने स्िास््य अिस्िा िएका १२ देखख १७ बर्इका बालबाभलकाले फार्इजर 
बूष्टर मात्रा भलनु पदइि ।  

 

कोभिड–१९ लागेको देखखएका व्यक्सतहरूले खोप लगाउन कनत िमय कुनुइपछइ ? 

नोिा स्कोथचयाको खोप रर्नीछत सम्बन्धी िप जानकारीकालाथग कृपया यहाँ 
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccine/ जानुहोस ।  
 

के गिइिती महहलाले बूष्टर लगाउन हुन्छ ? के यो भििुकालागग िुरक्षित छ ? 

गिइिती महहलाले खोप तिा बूष्टर मात्रा लगाउन सुरक्षक्षत ि । गिइिती महहलाहरूलार्इ कोभिड–१९ संक्रमर् िएमा 
गक्म्िर प्रकृछतको रोग लाग्ने खतरा बहि हुन्ि र खोपले यसो हुनबाट जोगाउि । कोभिड–१९ खोप भ्रूर्/भििुकालाथग 
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हाछनकारक हँुदैन । बरू आमाबाट हुकइ दै गरको भििुमा एक्न्टबडी जानेहँुदा, बच्चा जक्न्मदै केही िुरक्षा भलएर 
जन्मन्िन ्। बच्चालार्इ स्तनपान गराउँदा आमाबाट बच्चामा एक्न्टबडी जानेहँुदा बच्चाको सुरक्षामा िप मद्दत पुग्ि 
। खोप लगार्इसकेको आमाबाट बच्चामा यो रोग सने सम्िािना कम हुन्ि । गिइिती महहलाले दोश्रो खोप लगाएको 
(िा जानसनको एक मात्रा लगाएको) १२० हदनपछि कोभिड–१९ खोपको पहहलो बूष्टर मात्रा लगाउँदा हुन्ि ।  

 

के मलार्इ हरेक बर्इ बूष्टर चाहहन्छ ? 

खोपले कहहलेसम्म सुरक्षा प्रदान गनइ सक्ि र र्इन्फ्लुयन्जा बबरूद्धको खोप जस्तै हरेक बर्इ आिश्यक पने नपने कुरा 
िने हालसम्म स्पष्ट िैसकेको िैन । पाका माछनसहरूकालाथग यो प्रश्न महत्िपूर्इ ि ककनिने उमेरसंगै िरीरको 
प्रछतरक्षा प्रर्ालीमा कमी आउँदै जान्ि ।  खोपको हदर्इकालीन असरहरूका बारेमा अनुसन्धान िैरहेको ि । 
 

के मलार्इ एकपटक कोभिड–१९ िैिकेको िएपनन फेरी हुन िसछ ?  

हो, तपार्इलार्इ एकपटक कोभिड–१९ िैसकेको िएपछन फेरी हुन सक्ि, बबिेर्गरी ओभमक्रन िएको िए । पहहले COVID 
िैसकेको िएपछन खोपले तपाँर्लार्इ िप सुरक्षा प्रदान गदइि । खोपले गक्म्िर प्रकृतीको रोग लाग्नबाट िा मतृ्यूबाट 
समेत जोगाउन मद्दत गदइि ।  

 

अगिकाांि प्रनतबन्िहरू अहहले हहटिकेका छन ्। यिको अर्इ कोभिड–१९ को अक्स्तत्ि नै छैन िा यो अब खतरनाक 
छैन िन्ने हो ?  

हैन कोभिड–१९ अझैपछन ि । यो अझैपछन पाका व्यक्क्तहरू तिा हदर्इरोथगहरूलार्इ हाछनकारक ि, बबिेर्गरी खोप 
नलगाएकाहरूकालाथग । बेलाबलेामा हात धुने, भित्रहँुदा मास्क लगाउने, खोक्दा मुख िोप्ने र खोप लगाउने जस्ता 
स्िास््य छनदेभिकाहरू पालना गनुइ उविकै अछनिायइ ि ।  

 

मैले प्रार्इभमक बूष्टर कहहले लाउँदा हुन्छ ? 

व्यक्क्तको उमेर, स्िास््य अिस्िा, तिा योग्यता मापदण्ड अनुसार खोपको मात्रा र बूष्टर बबचको अन्तराल समय 
फरक हुन्ि : 

➢ खोपको दोश्रो मात्रा र पहहलो बूष्टरको बबचमा :  

o १२ — ६९ उमेर समुहकालाथग १६८ हदन (२४ हप्ता) 
o ७० िन्दा माथिकालाथग १२० हदन (१७ हप्ता) 

➢ पहहलो र दोश्रो बूष्टरका बबचमा :  
o ५० — ६९ उमेर समुहकालाथग १६८ हदन (२४ हप्ता) 
o गिइिती हुनुिन्दा पहहले बूष्टर मात्रा लगाएका र नोिेम्बर ३०, २०२२ सम्ममा जन्म हदने 

सम्िािना िएका गिइिती महहलाहरूकालाथग १२० हदन (१७ हप्ता) 
o मध्यम देखख गक्म्िर रूपमा रोग प्रछतरोधात्मक क्षमता कम (र्म्यूनोकॉम्प्रोमार्ज्ड) िएका  ५० — 

६९ उमेर समुह तिा अन्य योग्यता पुगेकाहरूकालाथग* (तल हेनुइहोस) १२० हदन (१७ हप्ता) 
 

कृपया ध्यान हदनुहोस ्: आउँदै गरेको थचसो तिा फ्लुको मौसमलार्इ ध्यानमा राख्दै फलमा बूष्टर मात्राको दोश्रो मात्रा 
भलन सािइजछनक स्िास््य अथधकारीहरूको सुझाि ि । सािै ओभमक्रन िेररयन्ट बबरूद्ध िप सुरक्षा प्रदान गने नयाँ 
खोपहरू उपलब्ध हुन सक्िन ्। िप जानकारीकालाथग यहाँ हेनुइहोस ्।  
 
 
 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20221026001


 

 

मैले किरी बूष्टर लगाउन िसछु ? 

सुरू गनुइ अछर् : 
• अनलार्इन अपोर्इन्टमेन्ट भलनकालाथग तपारं्को नोिा स्कोथचया हेल्ि काडइ चाहहन्ि । 
• तपारं्लार्इ सम्पकइ  गनुइ परेको खण्डमा एउटा टेभलफोन नंबर चाहहन्ि ।  

• अपोर्इन्टमेन्ट भलने समयमा एउटा र्इमेल प्रदान गनुइहोस । तपारं्को अपोर्इन्टमेन्ट पक्का िएको जानकारी, 
अपोर्इन्टमेन्ट िन्दा एकहदन अछर् सम्झाउनकालाथग र्इमेल र खोप लगाएपछिको वििरर् सोहह र्इमेलमा 
पाउनुहुनेि । 

 

अपोर्इन्टमेन्ट कसरी बुक गने : 
तपारं्ले छनम्न तररकाले अपोर्इन्टमेन्ट बुक गनइ सक्नुहुन्ि : 

• क्क्लछनककालाथग अनलार्इन : https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking  

• १–८३३–७९७–७७७२ मा फोन गनुइहोस (िुक्रिार देखी मंगलिार, बबहान ७ देखख बेलुका ७ बजेसम्म र िछनिार 
देखख आर्इतिार बबहान १० देखख बेलुका ६ बजेसम्म) । फोन गदाइ तपारं् क्यानडामा हुनुपिइ र क्यानडाको 
नंबरिाट फोन गनुइ पिइ । िार्ा अनुिादको आिस्यकता परेमा, यो नै अपोर्इन्टमेन्ट बुक गने सबैिन्दा 
राम्रो उपाय हो । (उपलब्ध “अनुिाद सेिाहरू” कालाथग तल हेनुइहोस)् 

िप जानकारीकालाथग आर्इसान्सको How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon िेबसार्इट हेनुइहोस ्।  

 

ड्रप–र्इन क्क्लछनक कसरी फेला पाने 

बबभिन्न ड्रप–र्इन क्क्लछनकहरूमापछन खोप लगार्इन्ि । छय क्क्लछनकहरू राखखने स्िान र समय हरेक साता पररितइन 
हुन्िन ्। यस्ता सामुदाछयक क्क्लछनकहरूको अधािथधक सूची यहाँ पाउनुहुनेि: https://www.nshealth.ca/drop-in-

vaccine-clinics.  

फारमेसीहरूलेपछन ड्रप–र्इन क्क्लछनकहरूपछन प्रदान गिइन । https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics  

 

उपलब्ध अनुिादका सेिाहरू   

यहद सेिाग्राहीलार्इ अंग्रजी बाहेकको िार्ामा सेिा चाहहएमा, फोन १–८३३–७९७–७७७२ (१२५ िन्दा बहि िार्ाहरूमा सेिा 
उपलब्ध िन)् बाट एपोर्इन्टमेन्ट बुक गने बेलामा अनुिादकोलाथग अनुरोध गनइ सक्नुहुनेि । एक बबिेर्ज्ञले 
सेिाग्राहीहरूसंग स्िास््य सम्बन्धी तिा केही क्स्क्रछनगं प्रश्नहरू सोध्नुका सािै खोपको बारेमा तपार्इका क्जज्ञासा र 
अप््यारो लागेको बबर्यहरूको उिर हदनुहुनेि ।  

फारमेसीहरूलेपछन बबभिन्न िार्ामा ब्रोिरहरू प्रदान गिइन जुन सेिाग्राहीहरूकाले खोप लगाउँदा प्राप्त गनइ सक्नुहुनेि 
। त्यहाँ िार्ा अनुिाद गनइसक्ने कमइचारी हुनसक्िन ्। 
  
 
 
Coronavirus (COVID-19) 
COVID-19 Vaccine  
Recommended intervals between vaccine doses 
Vaccine safety and possible side effects 
COVID-19 vaccine: Canadian Immunization Guide 
Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC 
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