
 

 

 

बालबाललकाका लागि लिार्इने 
कोलिड–१९ खोप बारे केहि 

प्रश्न र तिनका उत्तरिरू 
 
 
 
 

६ महिना वा सोिन्दा बहि उमरेका बालबाललका लार्इ कोलिड–१९ ववरूद्धको खोप ककन हदनुपर्इ ? 
कोभिड–१९ बाट संक्रभित बालबाभलकाहरू धेरै बबरािी पर्न सक्छर् ्र अस्पतालिा उपचार को आवश्यकता पर्न सक्छ । 
कोभिड–१९ को सबैिन्दा गम्िीर पररणाि ववरुद्ध खोपले बभलयो सुरक्षा प्रदार् गरररहरे् हुन्छ । बालबाभलका लार्न खोप 
लगाउर्ाले, बाबुआिापनर् आफ्र्ा केटाकेटी भििुस्याहार केन्र, ववद्यालय र अन्य कृयाकलापिा िाग भलर् लगाउर् 
नर्धनक्क हुर् पाउँछर् ्।  
 
बालबाललका लार्इ एक वा दरु्इ कति मात्रा खोप चाहिन्र् ?  
बालबाभलका र ककिोरककिोरी लार्न दरु्न िात्रा खोप चाहहन्छ । ६ िहहर्ा िन्दा िाथिका बालबाभलकाले ककिोरककिोरी र 
बयस्कको तुलर्ािा सार्ो िात्राको खोप पाउँछर् ्।  

 
बालबाललका लार्इ ककन सानो मात्रा लिार्इन्र् ? 
उनर्हरूको प्रनतरक्षा प्रणाली वस्यक िानर्सहरूिन्दा फरक हुन्छ । सार्ो िात्रालेपनर् उनर्हरूलार्न कोभिड–१९ बबरूद्ध नर्कै 
राम्रो सुरक्षा प्रदार् गदनछ ।   
 

बालबाललकामा पहिलो र दोश्रो मात्राबबच कति समय पखइनु पर्इ ? 

बालबाभलकाले पहहलो र दोश्रो िात्राबबच कम्तीिा ८ हप्ता पखनरु् पछन ।  
 

के कोलिड–१९ बबरूद्धको खोपले बालबाललकाको यौवनावस्था वा प्रजनन ्क्षमिामा कुनै असर पनइ सक्र् ?  

सक्दैर्, कोभिड–१९ बबरूद्धको खोपले यौवर्ावस्िा वा प्रजर्र् ्क्षितािा असर पर्न सक्छ िन्रे् कुराको ववश्वास गरे् कुरै् 
बैज्ञानर्क आधार वा प्रिाण छैर्र् ्।  
 

मेरो बच्चालार्इ कोलिड–१९ संक्रमण िएको गथयो ।  के बच्चालार्इ कोलिड–१९ बबरूद्धको खोप लिाउन लमल्र् ?  

तपारं्को बच्चालार्न कोभिड–१९ िएको ८ हप्ता (२ िहहर्ा) पनछ खोप लगाउर् भिल्छ । यो खोपले उनर्हरूलार्न िववष्यिा 
हुर्सक्रे् रोगबाट जोगाउर् िप िद्दत गछन । 
 

कोलिड–१९ बबरूद्धको खोप र केटाकेटीिरूलार्इ बबद्धालय जाने उमेरमा लिार्इने खोपबबच कति समय कुनुइपर्इ ?   

केटाकेटीलार्न कम्म्तिापनर् ८ हप्ता फरक पारेर दरु्न िात्रा कोभिड–१९ बबरूद्धको खोपको आवश्यकता पछन र दोश्रो खोप 
लगाएको १४ हदर्पनछ उनर्हरूलार्न पूणनरूपिा खोप लगाएको िानर्न्छ । स्वास््य सेवा प्रदायकको सल्लाहिा बाहेक अन्य 



 

 

अवस्िािा कुरै्पनर् बच्चाले नर्यभित खोपहरू, कोभिड–१९ बबरूद्धको खोप लगाउरु्िन्दा १४ हदर् अनि वा पनछ लगाउरु् 
पछन । 
 
 

पहिले िैसकेको िएपतन के मेरो बच्चा वा मलार्इ फेरर कोलिड–१९ िुन सक्र् ?  

हो, पहहले िैसकेको िएपनर् तपारं् वा तपारं्को बच्चालार्न फेरर कोभिड–१९ हुर् सक्छ, बबिेष गरी ओभिकर्नको खण्डिा । 
पहहलेरै् कोभिड–१९ िएको िएपनर् खोपले तपारं्लार्न िप सुरक्षा प्रदार् गदनछ । तपारं्लार्न फेरर संक्रिण िएिा खोपले 
गम्म्िर रोग वा ितृ्यूबाट सिेत बचाउर् िद्दत गदनछ । 
 

अगधकांश प्रतिबन्धिरू अहिले िहटसकेका र्न ्। यसको अथइ कोलिड–१९ को अस्स्ित्व नै रै्न वा यो अब खिरनाक रै्न 
िन्ने िो ?  

हैर्, कोभिड–१९ अझैपनर् छ । यो अझैपनर् पाका व्यम्क्तहरू तिा हदिनरोथगहरूलार्न हानर्कारक छ, बबिेषगरी खोप 
र्लगाएकाहरूका लाथग । भित्र हँुदा िास्क लगाउरे्, बेलाबेलािा हात धुरे्, खोक्दा िुख छोप्र्े र खोप लगाउरे् जस्ता 
स्वास््य नर्देभिकाहरू पालर्ा गरु्न उविकै अनर्वायन छ ।  
 

 

अत्यावस्यक बािेकका कृयाकलापमा सििािी िुन अब खोप लिाएको प्रमाण देखाउन पदैन । त्यसोिए मेरा केटाकेटी वा 
वयस्किरूलेपतन खोप ककन लिाउनु पर्इ ?  

खोपले गम्म्िर रोग लाग्र्बाट जोगाउरु्का सािै अरूलार्न सरे् जोखखि कि गछन । खोप लगाउर्ाले तपारं्का केटाकेटी, 
सािीिार्न, र सम्पुणन सिाजलार्नरै् सुरक्षक्षत राख्न िद्दत गछन । केही कक्रयाकलाप र कािहरू (जस्त ैस्वास््य कयनकतान, 
भिक्षक, अस्पताल आगन्तुक आदी)  ल ेखोपको प्रिाण देखाउरु् पर् ेआवस्यकतालार्न जारी राखे्नछर् ्। यसबाहेक, यहद 
तपारं् यात्रा गर्न चाहरु्हुन्छ िरे् क्यार्डा लगायत संसारका बबभिन्र् स्िार्िा जार् पूणन रूपिा खोप लगाएको हुरु्पछन ।  
 
 

के यो खोप मतनसको शरररको डडएनएमा प्रवेश िर्इ ? खोपले मातनसको शरीरको स्जन पररविाइमा असर िर्इ िन्ने मैल े
धेरै घटना वववरण सुनेको रु् ।  

होर्नर्, एिअरएर्ए खोपले तपारं्को डडएर्एिा कुरै् असर गदैर् । यो कोषको न्यूम्क्लयसिा सिेत प्रवेि गदैर् । जब 
तपारं्को िरीरिा खोप प्रवेि गछन, त्यसले कोवषकाहरूलार्न िरीरको प्रनतरक्षा प्रणाभललार्न सचेत गराउरे् प्रोहटर् कसरी 
बर्ाउरे् िरे्र भसकाउँछ ।  त्यो तपार्नको कोभिकाको िाग बन्दैर् र तपारं्को कोिहरूिा बस्दैर् । 
 
 

ककन केिी तनको िैसकेका मातनसिरूमापतन कोलिड जााँच िदाइ संक्रमण देखखन्र् ? 

कोभिड–१९ संक्रिण पुम्ष्ट िएको कुरै् ब्यम्क्तलार्न संक्रिण िएको ९० हदर्सम्िपनर् वपभसआर पररक्षण र्नतजा सकारात्िक 
देखखर् सक्छ । वपभसआरले िोरै िात्रािा रहेको िार्नरसपनर् पिा लगाउर् सक्र् ेिएकोले यसो िएको हो । यसको ितलव 
तपारं् अझै संक्रभित हुरु्हुन्छ िन्रे् होर्नर् ।  
 

मेरो बच्चामा रोि प्रतिरोधात्मक क्षमिा कम िएको (र्म्यूनोकॉम्प्रोमार्ज्ड) िएपतन के ऊ थप मात्रा खोप ललन योग्य 
िुन्र् ?  

हो, ६ िहहर्ादेखख ४ बषन सम्िका र्म्यूर्ोकॉम्प्रोिार्ज्ड बच्चाहरूलेपनर् दोश्रो खोप लगाएको ५६ हदर्पनछ िोडर्ान कोभिड–१९ 
खोपको िप एक िात्रा भलर् भिल्छ । र्म्यूर्ोकॉम्प्रोिार्ज्ड ब्यम्क्तहरू (५ बषनिन्दा िाथिका) ले दोश्रो खोप लगाएको ५६ 
हदर्पनछ एिआरए कोभिड–१९ खोपको िप एक िात्रा भलर् भिल्छ । 



 

 

 
 

मेरा केटाकेटील ेखोप लिाउन किााँ पाउाँर्न ्? 

फािेसी, ड्रप र्नर् खोप म्क्लनर्क अिपा आर्नडब्लूके अस्पतालिा ।  
 

मेरा केटाकेटील ेकसरी खोप लिाउन सक्र्न ्? 

िुरू गरु्न िन्दा पहहल:े 
• अर्लार्नर् एपोर्नन्टिेट बुक गर्न तपारं्को बच्चाको र्ोवा स्कोथचया हेल्ि काडन चाहहन्छ ।  

• तपारं्लार्न सम्पकन  गर्नकालाथग एक टेभलफोर् रं्बर चाहहन्छ ।  

• एपोर्नन्टिेन्ट बुक गदान र्निेल उपलब्ध गराउरु्होस । तपारं्ले एपोर्नन्टिेन्ट नर्म्श्चत िएको, एपोर्नन्टिेन्ट िन्दा 
एक हदर् अनि सम्झाउर् र्निेल र एपोर्नन्टिेन्ट सककएनछ तपारं्को बच्चाको खोप रेकर्न सोही र्निेलिा 
पाउरु्हुरे्छ । 

 

एपोर्नन्टिेन्ट कसरी बुक गरे् : 
तपारं्ले नर्म्र् तरीकाले कोभिड–१९ खोपको एपोर्नन्टिेन्ट बुक गर्न सक्रु् हुन्छ । 

• म्क्लनर्ककालाथग अर्लार्नर् : https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking  

• १–८३३–७९७–७७७२ िा (सोिबारदेखख िुक्रबार, बबहार् ७ बजेदेखख साँझ ७ बजेसम्ि र िनर्बारदेखख आर्तबार, 
बबहार् १० देखख साँझ ६ बजेसम्ि) फोर् गरेर । तपारं्ले क्यारे्डडयर् फोर् रं्म्बरबाट फोर् गरु्नपरे् हुन्छ र 
फोर् गदान तपारं् क्यार्ाडािारै् हुरु् पछन । सेवाग्राहीलार्न दोिाषेको अवश्यकता छ िरे् अपोर्नन्टिेन्ट बुक गरे् 
उिि तररकाकालाथग तल (“उपलब्ध िाषा अरु्वाद सेवाहरू”) हेरु्नहोस ् ।  

िप जार्कारीकालाथग आर्नसान्सको How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon वेवसार्नट हेरु्नहोस । 
 

ड्रप र्नर् म्क्लनर्क कसरी पिा लगाउरे् : 
िुप्रै ड्रप–र्नर् म्क्लनर्कहरूिापनर् खोप हदर्नन्छ । नयर्को स्यार् र सिय िरे् हरेक साता फरक हुरे् गदनछ । तपारं्ले यस्ता 
सािुदानयक म्क्लनर्कहरूको अद्यावथधक सूची यहाँ फेला पार्न सक्रु्हुन्छ : https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-

clinics.  

फािेसीहरूलेपनर् ड्रप–र्नर् म्क्लनर्क सेवा प्रदार् गदनछर् ्: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics  

 

उपलब्ध िाषा अरु्वाद सेवाहरू  

यहद सेवाग्राहीलार्न अंग्रजी बाहेकको िाषािा सेवा चाहहएिा, फोर् १–८३३–७९७–७७७२ (१२५ िन्दा बहि िाषाहरूिा सेवा 
उपलब्ध छर् ्) बाट एपोर्नन्टिने्ट बुक गरे् बेलािा अरु्वादककोलाथग अरु्रोध गर्न सक्रु्हुरे्छ । एक बबिेषज्ञले 
सेवाग्राहीहरूसंग स्वास््य सम्बन्धी तिा केही म्स्क्रनर्गं प्रश्र्हरू सोध्रु्का सािै खोपको बारेिा तपार्नका म्जज्ञासा र 
अप््यारो लागेको बबषयहरूको उिर हदरु्हुरे्छ ।  

फारिेसीहरूलेपनर् बबभिन्र् िाषािा ब्रोिरहरू प्रदार् गछनर् जुर् सेवाग्राहीहरूकाले खोप लगाउँदा प्राप्त गर्न सक्रु्हुरे्छ । 
त्यहाँ िाषा अरु्वाद गर्नसक्रे् किनचारी हुर् सक्छर् ्।  

Coronavirus (COVID-19) 
COVID-19 Vaccine  
Vaccine safety and possible side effects 
COVID-19 vaccine: Canadian Immunization Guide 
COVID-19 vaccine for children and youth 
Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC 
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