
 

 

कोभिड-१९ बार्इभ्यालेन्ट बूस्टर 
 

बार्भ्यालेन्ट र अघिल्लो बूस्टरहरू बीच के फरक छ ? 

बाइभ्यालेन्ट कोभिड–१९ खोपका दईु िाग छन ्जसले थप सुरक्षा प्रदान गददछ: एउटा िाग मूल कोभिड–१९ 
िाइरसका लागग हो िने अको िाग ओभमक्रन िेररयन्टका लागग हो ।  

 

मैले बार्भ्यालेन्ट बूस्टर कहहले लगाउनुपछइ ? 

प्रत्येक उमेर समूह अनुसार यसका लागग योग्यता फरक-फरक हुन सक्छन ्। ननम्न समूहका माननसहरू, 
दइुद मात्राबबच छोटो अन्तरालको समय िएको बूस्टरका लागग योग्य हुन्छन:् 

o ७० वर्द िन्दा बढी उमेरका व्यक्क्तहरू 

o मध्यमदेखख गम्िीर रूपमा इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड रहेका १२ वर्दिन्दा मागथका व्यक्क्तहरू 

o वररष्ठ नागररक गहृ वा दीर्दकालीन हेरचाहमा रहेका १२ वर्द िन्दा मागथका व्यक्क्तहरू  

o ५५ वर्द िन्दा मागथका फस्टद नेशन व्यक्क्तहरू  

o ५० वर्द िन्दा मागथका अफ्रिकी नोिा स्कोगचयन व्यक्क्तहरू 

o गिदवती महहलाहरू 

अद्यावगिक जानकारीको लागग, https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine हेनुदहोला । तपाईंसँग 
थप प्रश्नहरू िएमा कृपया १-८३३-७९७-७७७२ नम्बरमा (सोमबार देखख शुक्रबार, बबहान ७ देखख साझँ ७ 
बजे र शननवार देखख आइतबार, बबहान १० देखख साझँ ६ बजे) फोन गनुदहोस ्। यस नम्बरमा तपाईँलाइद 
अनुवादकको सुवविापनन उपलब्ि छ ।  

 

के गिइवती वा स्तनपान गरार्इरहेका व्यक्ततहरूल ेबार्भ्यालेन्ट बूस्टर लगाउनु पछइ ? 

पछद । गिदिारण गने योजना बनाइरहेका, गिदवती रहेका तथा स्तनपान गराइरहेका व्यक्क्तहरूलाई कोभिड-
१९ को खोप लगाउन पक्ब्लक हेल्थले सुझाव हदएको छ । मागथ उल्लखे गररएझैं, गिदवती व्यक्क्तहरूपनन 
दइुद मात्राबबच छोटो अन्तराल िएको खोपका लागग योग्य हुन्छन ्। 

 

यहि मलाई पहहले नै कोभिड थियो िने मैले बार्भ्यालेन्ट बूस्टर कहहले लगाउनु पछइ ? 

यो तपाईंले आफ्नो खोपको प्राथभमक श्ृृंखला प्राप्त गनुदिएको छ वा छैन िन्ने मा ननिदर गददछ । कृपया  
यस वेबसाइटमा "Vaccine Eligibility After COVID-19 Recovery" खण्ड हेनुदहोस:् 
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine । 
 

के मैले फ्लूको खोप र कोभिड-१९ बूस्टर एकै समयमा लगाउन सतछु ? 

सक्नुहुन्छ । ५ वर्द वा बहढ उमेरका व्यक्क्तहरूल ेबूस्टर खोप िन्दा पहहले, पनछ वा एकै समयमा सुरक्षक्षत 
रूपमा फ्लू भ्याक्क्सन प्राप्त गनद सक्छन ्। यो साना बच्चाहरूका हकमा िने फरक हुन सक्छ ।  थप 
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जानकारीको लागग, https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-
4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE हेनुदहोस ्। 
 

के मेरा बच्चाहरूले एकै समयमा बालबाभलकालार्इ लगार्इने अन्य बाल खोप र कोभिड-१९ बुस्टर प्राप्त गनइ 
सतछन ्? 

िर पछद । गैर-कोभिड-१९ खोपहरूसँग कोभिड-१९ खोपहरूको समय ननिादरण गनदका लागग एक 
स्वास््यकमीसँग सल्लाह गनुदहोस ्।  

 

कोभिड–१९ को भ्याक्तसन लगाउनु कत्तिको सुरक्षित छ ?  

खोप लगाइसकेपनछ अस्थायी साइड इफेक्ट हुनु सामान्य कुरा हो । यी सामान्यतया खोप लगाएको केही 
र्ण्टादेखख केही हदनसम्म रहन्छन ्। तपाईंले सुई लगाएको ठाउँमा रातोपन, सूजन वा दखुाइ हुने जस्ता 
सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ । थकाइ लाग्ने, रुर्ाखोकी लाग्ने, हल्का ज्वरो आउने, टाउको दखु्ने, 
माृंसपेशी दखु्न ेर जोनी दखु्ने जस्ता थप सामान्य साइड इफेक्ट हुन सक्छन ्।  रोग प्रनतरोिात्मक क्षमता 
बढाउनका लागग यो शरीरको प्राकृनतक प्रनतफ्रक्रया हो । 

 

भ्याक्क्सनका कारण एनाफ्रफलेक्क्सस नामक गम्िीर एलजी हुने सानो सम्िावना िने रहेको हुन्छ । 
सामान्यतया कुनै व्यक्क्तले खोप लगाएको केही समयपनछ यसो हुन सक्छ र यसको उपचार पनन गनद 
सफ्रकन्छ । यसैले तपाईंलाई खोप लगाएपनछ कक्म्तमा १५ भमनेटकोलागग क्क्लननकमै रहन आग्रह गररन्छ 
ताफ्रक यी प्रनतफ्रक्रयाहरूको जाँच गनद र नछटो उपचार गनद सफ्रकयोस । साइड इफेक्टको बारेमा थप 
जानकारीकोलागग, https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic मा 
जानुहोस ्। 

 

यहि मैले अको िेशमा कोभिड-१९ को भ्याक्तसन लगाएँ िने के मैले बार्भ्यालेन्ट बुस्टर लगाउनु पछइ ?  

पछद । यद्यवप तपाईंको भ्याक्क्सन रेकडद िने नोिा स्कोगचयाको स्वास््य प्रणालीमा बूस्टर अपोइन्टमेन्ट 
बुक गनुद अनर् नै अद्यावगिक िएको हुनुपछद । 
 

तपाइंले अको देश वा अको प्रान्तबाट भलएको खोपको प्रमाण यस भलृंक माफद त अपलोड गनद सक्नुहुन्छ:  
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ । तपाईँको रेकडद अद्यावगिक हुन केही हप्ता लाग्न 
सक्छ । 
 

मैले मेरो खोप को प्रमाण कसरी प्राप्त गनइ सतछु ? 

तपाईंले आफ्नो खोपको प्रमाण यहाँ प्राप्त गनद सक्नुहुन्छ: 
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal । 

कृपया ध्यान राख्नुहोस फ्रक अनर्ल्लो प्रश्नमा व्याख्या गररए झैं, तपाईंले अपलोड नगरे सम्म, अन्य देशमा 
लगाउनुिएका खोपको अनर्ल्ला मात्राहरूको जानकारी स्वचाभलत रूपमा यस प्रणालीमा देखा पदैनन ्।  
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मैले कसरी बार्भ्यालेन्ट बूस्टर प्राप्त गनइ सतछु? 

सुरु गनुद अनर्: 
• अनलाइदन अपोइदन्टमेन्ट बुक गनुदअनर् तपाईंसृंग नोिा स्कोगचया हेल्थ काडद हुनु आवश्यक छ । 

• यहद तपाईंसँग हेल्थ काडद छैन िने, १-८३३-७९७-७७७२ मा फोन गनुदहोस ्। अनुवादक उपलब्ि 
रहने छन ्। 

• यहद कोभिड–१९ खोपको थप वा बुस्टर मात्रा बुक गदै हुनुहुन्छ िने तपाईंले योग्यताको प्रमाण 
देखाउनुपने हुन सक्छ । यसको मतलब तपाईंको पहहलेको कोभिड-१९ खोप नोिा स्कोगचयाको 
प्रणालीमा अद्यावगिक हुनु आवश्यक छ । अको देश वा प्रान्तमा प्राप्त गरेको खोपको मात्रा 
अपलोड गनद, यस वेबसाइटमा जानुहोस:् https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ 
 

अपोइन्टमेन्ट कसरी बुक गने: 
• क्क्लननकको लागग अनलाइन: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-

booking 

• १-८३३-७९७-७७७२ मा (सोमबार देखख शुक्रवार, बबहान ७ देखख साृंझ ७ बजे र शननवार देखख 
आइतबार, बबहान १० देखख साृंझ ६ बजे सम्म) फोन गनुदहोस ्। 

o यहद तपाईंलाई िार्ा अनुवादकको आवश्यकता छ िने, तपाईंको अपोइन्टमेन्ट बुक गनद 
यस ैनम्बरमा फोन गनुदहोस ्(१२५ िन्दा बढी िार्ाहरू उपलब्ि छन)् ।  

o जब तपाईं यो नम्बरमा फोन गनुदहुन्छ, एक ववशेर्ज्ञले तपाइँसँग स्वास््य क्स्क्रननृंग 
प्रश्नहरू गनेछन ्र खोपको बारेमा तपाईंको क्जज्ञासाको जवाफ हदनेछन ्।  

• थप जानकारीको लागग, आईसान्सको How to Book a Vaccine Appointment - Project 
Beacon वेबसाइट हेनुदहोस।्  

 

ड्रप-इन क्क्लननक कसरी फेला पाने 

• ववभिन्न ड्रप-इन क्क्लननकहरूमापनन खोपहरू प्रदान गररन्छ । यसका स्थान र समय हरेक साता 
पररवतदन हुन्छन ्। https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics 

• फामेसीहरूलपेनन ड्रप-इन क्क्लननकहरू प्रदान गछदन:् https://pans.ns.ca/walk-covid-19-
vaccine-clinics 

• फामेसीहरूले खोप लगाउदै गदाद ववभिन्न िार्ाहरूमा ब्रोशरहरूपनन प्रदान गनद सक्दछन ्।  
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