
COVID-19 बाट आफु र अरुलाई बचाउन ेउत्तम उपाय खोप न ैहो ।   

खोप लगाएर आफु, आफ्नो पररवार, र 

ग्रहाकलाई सरुक्षित गनुहुोस ्।  

तपाईले COVID-19    खोप कसरी र कहााँ पाउनुहुन्छ भने्न 

बारे www.vaccines.gov मा हनुुेहोस् ।  

अन्य जानकारीको 

लागिwww.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ 

index.html जानुहोस् । 

 

सहायता प्रदायक भए अनुसार— व्यक्षिगत हेरचाह पररचारक, प्यारापेशेवर, 

क्षचककत्सक, हेरचाहकताु, वा अन्य— तपाईले कदएको हेरचाह र सहायताले अरुको 
जीवन खुक्षस र स्वास््य राख्छ ।  

तपाईले COVID-19 बाट गम्भीर रोगको उच्च जोक्षखममा भएका बुढापाका वा अशि 
माक्षनसहरूसाँग नक्षजक भएर काम गनु पाउनु हुनेछ ।  

तपाई नक्षजक हुाँदा तपाईलाई COVID-19 लागे्न र सने उच्च जोक्षखम हुन्छ । यो 
क्षवशेष सत्य हो यकद तपाईको ग्रहाकले माक्स वा अन्य सुरक्षित उपाय 
नअपनाएमा ।  

खोप लगाएर आफु, आफ्नो पररवार, र ग्रहाकलाई सुरक्षित गनुुहोस् । संयुि राज्यमा 

COVID-19 खोप क्षनशुल्क र जताकतै उपलब्ध छ ।   

 
 

खोप बारेमा प्रश्न वा जिज्ञासा? 

• COVID-19 खोपको सुरक्षित र कसरी काम गछु भने्न बारेमा 

आफ्नो डाक्टरसँग वा अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँि कुरा िनुुहोस् ।   

• खोप क्षवज्ञबाट सुन्न र तपाईको प्रश्नको उत्तर पाउन हाम्रो काम 

गने ठाउाँ मा, स्वास््य क्षवभाग, वा अन्य क्षवश्वाक्षशलो स्रोतहरूले 

व्यवस्थापन गरेको टाउन हल बठैकमा उपक्षस्थत हुनुहोस् ।  

• तपाईलाई क्षवश्वास लाग्न ेखोपको जानकारी प्राप्त गन ुक्षसकु्नहोस ्। अन्य 

स्रोतले कदएको जानकारी CDC.gov ले  कदएको जानकारीसाँग तुलना 

गनुुहोस (जस्तै www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/vaccines/vaccine-benefits.html) ।   

• अरुसाँग क्षतनीहरूको खोपको अनभुव बारे सोध्नहुोस ्। तपाईको क्षवश्वाक्षशलो 

सहयोगी, पररवार,साक्षथ, वा क्षवश्वाक्षशलो क्षलडरलाई ककन खोप लगाउने 

क्षनरु्य गनुुभयो र कहााँ खोप लगाउनु भयो भनेर सोधु्नहोस् ।  

• खोप लगाई सकेपक्षछ के सुरु गन ुसक्छु भन्न ेबारेमा क्षसकु्नहोस् । 

COVID-19 ले गदाु बन्द गरेका काम जो माक्षनसले पूरु् खोप 

लगाएका छन् क्षतनीहरूले सुरु गनु सक्छन् ।  www.cdc.gov/ 

coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html 

मा अझ ैजानु्नहोस् । 

पक्षहला न ैखोप लगाई सकु्नभयो?  

खोप च्याक्षम्पयन बन्नभुयो!  

• तपाईको पररवार, साक्षथ, र सहयोगीलाई तपाईले ककन खोप 

लगाउनु भयो भने्न बारे अनभुव सनुाउनहुोस ्।  

• उनीहरूलाई समयताक्षलका क्षमलाएर र उनीहरूको प्रश्नको उत्तर 

कदएर अरुलाई खोप लगाउन सहायता कदनहुोस ्।   

• COVID-19 खोपको बारेमा फैक्षलएको नकारात्मक 

सुचनालाई कसरी प्रक्षतकिया कदन ेभनरे जान्नहुोस ्।   

 

 

 
CS 324228-B 05/11/2021 

आफुलाई सुरगित राख्न र COVID-19 बाट बच्न खोप 
लिाउनुहोस्   

cdc.gov/coronavirus 
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