
COVID-19 को खोप लगाएपछि के अपेक्षा गर्ने 

COVID-19 को खोप ले तपाईलंाई COVID-19 लाग्र्नबाट बचाउँिर्न् । रोगबाट परू्ण रूपमा सरुछक्षत हुर्न तपाईलंाई कुर्न COVID-19 को 

खोप छिइन्ि, त्यस अन्तगणत िईुपटक खोप लगाउर्न आवश्यक पिणि । परू्ण सरुक्षा पाउर्न तपाईलंे िोस्रो खोप लगाउर्न ुभएको िईु हप्तासम्म 

लाग्र्न सक्िि । तपाईमंा केही अन्य असरहरू (side effects) िछेखर्न सक्ििर्न्—जरु्न तपाईकंो शरीरले सरुक्षा छर्नमाणर् गरररहकेो सामान्य 

सङ्केतहरू हुर्न्—र ती केही छिर्न पछि हट्रे्निर्न ्। 

पछहलो खोप पछि 

• MyUHS को वेबसाईट, myuhs.uhs.wisc.edu मा गएर तपाईकंो िोस्रो खोपको ला छग समय बर्नाउर्नुहोस ्। 

“Appointments” िर्नौट गरेर “Dose 2” रोज्र्नहुोस ्। 

• तपाईकंो पाखरुा िखु्र्न सक्िि (प्राय मान्िेहरूलाई िखु्ि!) । 

• V-Safe मा साईर्न अप गरे्न छवचार गर्नुणहोला, जरु्न एउटा स्माटणफोर्नमा आधाररत प्रोग्राम हो जसले तपाईकंो COVID-19 

खोपको अन्य असरहरूको बारेमा जार्नकारी प्रिार्न गिणि । यसले िछैर्नक एउटा टेक्स्ट मेसेज पठाउँिि र साईर्न अप गर्नण एक 

छमर्नेट भन्िा कम लाग्िि: vsafe.cdc.gov । तपाईकंो व्यछिगत जार्नकारी गोप्य िर्न ्। 

 

िोस्रो खोप पछि  

•        V-Safe app मा सहभागी रहर्नहुोला । 

• आराम गर्नुणहोला । केही मान्िेहरूले िोस्रो खोप लगाएपछि टाउको िखु्रे्न वा ज्वरो जस्ता लक्षर्हरू ररपोटण गिणिर्न ्। 

• Wisconsin Immunization Registry (WIR) मा लग-ईर्न गरेर तपाईकंो COVID-19 को खोपहरू िखेाईएका िर्न ्वा 

िैर्नर्न ्हरे्नुणहोस । (यछि तपाईलंे केही कथाम तपाईकंो खोपको कार्ण हराउर्नभुयो भरे्न): dhfswir.org । 

 

िईुवटै खोप पछि 

मास्क लगाउर्न, हात धरु्न, भौछतक िरूी कायम राख्र्न, र छर्नयछमत रूपमा परीक्षर् गर्नण जारी राख्र्नहुोला । हाम्रो समिुायमा हामीले 

'सामछूहक प्रछतरोध क्षमता (herd immunity)' हाछसल गर्नणका लाछग कछम्तमा १० जर्ना मध्य ७ जर्नाले COVID-19 को खोपहरू 

लगाएको हुर्न ुपिणि । यसको मतलब खोप छलर्न र्नसक्रे्न समहू, जस्तै छक छशशहुरू, रोग लाग्र्नबाट सरुछक्षत रहरे्निर्न ्। यो हाछसल गर्नण अझै 

धेरै मछहर्नाहरू बाँकी िर्न ्। 

तपाईलंे पछहलो, िोस्रो, वा िबुै खोप लगाउर्न ुभएपछि यी मध्य एक वा अरू अन्य असरहरू अर्नुभव गर्नण सक्र्नहुुिँि । यछि तपाईलंाई 

Pfizer-BioNTech वा Moderna का खोपहरू प्रिार्न गररएको ि भर्ने, तपाईलंे परूा सरुक्षा पाउर्नको लाछग िईुवटै खोपहरू लगाउर्न ु

पर्नेि । स्वास््य सेवा प्रिायकले िोस्रो खोप र्नछलर्न ुर्नभरे्नसम्म पछहलो खोप लगाउँिा अन्य असरहरू अर्नभुव गर्नुणभएतापछर्न िोस्रो खोप 

लगाउर्नहुोला । 

 

नेपाली / NEPALI 



सम्भव अन्य असरहरू 

 

•         पाखरुामा सईु हारे्नको ठाउँमा िखु्रे्न वा सछुन्र्नरे्न 

•  ज्वरो 

•  छचसो लाग्र्ने 

•  थकार्न 

•  टाउको िखु्रे्न 

 
 

िखुाई वा असछुवधा कम गर्नणका लाछग 

•         Ibuprofen वा acetaminophen जस्ता िखुाई र ज्वरोका औषछध छलर्नहुोला 

•  प्रशस्त पार्नी वा caffeine वा रक्सी र्नहालेको अन्य पेय पिाथणहरू छपउर्नहुोला 

•  तपाईकंो पाखरुामा सफा, छचसो, छभजेको रुमाल राख्र्नहुोला 

•  हात चलाउर्नहुोला वा हातको व्यायाम गर्नुणहोला 

 

स्वास््य सेवा प्रिायकलाई कछहले सम्पकण  गर्ने 

प्राय केसहरूमा ज्वरो वा िखुाईका कारर् असछुवधा हुर्न ुसामान्य हो । तपाईकंो स्वास््य सेवा प्रिायकलाई सम्पकण  गर्नुणहोला यछि: 

•  तपाईलंे खोप लगाउर्न ुभएको ठाउँमा २४ घण्टा पछि र्ाम बस्रे्न र कोमलता बढ्रे्न । 

•  अन्य असरहरूले तपाईलंाई छचछन्तत बर्नाएको ि वा ती असरहरू केही छिर्न पछि छर्नको भएका िैर्नर्न ्। 


