
 

COVID-19 खोपहरू कसर� बनाइन्छ भन्ने बारे बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू 
ट्रान्स�क्रप्ट 
तपा�ले अ�हले COVID-19 खोपहरूका बारेमा धेरै जानकार�हरू सु�नरहनुभएको होला । हामील ेCOVID-19 खोपहरू कसर� बनाइएका छन ्भन्ने 
बारेमा केह� सामान्य प्रश्नहरूको उ�र �दन चाहेका छ� । 

COVID-19 खोपहरू द्रतु ग�तमा कसर� बनाइन्छ ?  

सामान्यतया, ठूलो मात्रामा खोपहरू उत्पादन गनुर् अ�घ उक्त खोप सुर��त छ र यसले काम गछर्  भनेर सु�निश्चत गनर् खोपको जाँच गन� ग�रन्छ । 
�वश्वव्यापी महामार� र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको कारण, वै�ा�नकहरूले दवु ैकायर्हरू एकै समयमा गरे । पर��ण ग�रएका र सुर��त 
दे�खएका खोपहरू मात्र प्रयोग ग�रन्छन ्। 

COVID-19 खोपहरू को पर��ण कसर� ग�रन्छन ्? 

सब ैCOVID-19 खोपहरूको िक्ल�नकल पर��ण भ�नने पर��ण ग�रएको हुन्छ । प्रत्येक खोपको एक भन्दा बढ� पर��णहरू ग�रएको हुन्छ । 
प�हले, स्वयंसेवकहरूको सानो समूहमा खोपको पर��ण ग�रन्छ, त्यसप�छ  सय दईु सय, त्यसप�छ दश� हजार� मा�नसहरूमा पर��ण ग�रन्छ । 
COVID-19 खोप पर��णका ला�ग स्वयंसेवकहरू �व�भन्न समुदाय र पषृ्ठभू�मबाट रहेका छन ्। अन्य खोपहरूको पर��णको ला�ग प�न यह� 
प्र�क्रया अपनाइन्छ । 

COVID-19 खोपहरू कसर�  अनुमो�दत हुन्छन ्? 

सब ैपर��णहरू पार ्गन� खोपहरूको हकमा, �च�कत्सा �वशेष�हरूको टोल�ले पर��णहरूका न�तजा र मा�नसहरूले खोप लगाएप�छ कस्तो महसुस 
गरे भनेर अध्ययन गदर्छन ्। य�द खोपले काम गदर्छ र सुर��त छ भने, स्वीकृत ग�रन्छ । वै�ा�नक र �वशेष�हरूका धेरै समूहल ेCOVID-19 
खोपहरूको सुर�ा सम्बन्धी तथ्याड़क समी�ा ग�ररहेका र �सफा�रसहरू ग�ररहेका छन ्। स्वीकृत खोपहरू मात्र मा�नसहरूलाई लगाइन्छ । 

प�हले कसलाई खोप लगाइन्छ ? 

CDC को रािष्ट्रय सल्लाहकार समूहल ेतथ्याड़क हेर् यो र प�हले कसल ेखोप लगाउने भन्ने बारेमा �सफा�रस गर् यो । COVID-19 को उच्च जो�खममा 
रहेका वा COVID-19 को कारण गम्भीर �बरामी हुन सक्ने केह� समूहहरूले प�हले खोप लगाए । �मनेसोटाको एक �वशेष� टोल� छ जसल ेस्वास्थ्य 
समतामा ध्यान केिन्द्रत गद� सबैलाई �नष्प� ढङ्गले खोप उपलब्ध गराउने कुरा सु�निश्चत गनर्मा मद्दत गदर्छ । समय �बत्दै जाँदा थप 
खोपहरू उपलब्ध हुने �ब��कै धेरै व्यिक्तहरूलाई खोप लगाइनेछ । 
COVID-19 खोपको बारेमा थप जानकार�को ला�ग स्वास्थ्य �वभागको वेबसाइट हेनुर्होस ्। 
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