
खोप लगाउने व्यिक्त तथा स्याहारकतार्हरूका ला�ग जानकार�मलूक सामग्री 
 

18 वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नसहरूमा 
कोरोनभाइरस रोग लाग्न न�दन आपत्काल�न रूपमा 

PFIZER-BIONTECH को COVID-19 खोपको 
आपत्काल�न प्रयोगको अनमु�त (EUA) 

 
SARS-CoV-2 का कारणले लाग्ने कोरोना भाइरस 2019 (COVID-19) को रोकथाम गनर् तपा�लाई Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप 

लगाइँदैछ । COVID-19 को महामार�  च�लरहेको बेला तपा�ल ेPfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउनु पन� हुन सक्छ । यस 

जानकार�मूलक सामग्रीमा तपा�लाई यस खोपका जो�खम तथा फाइदाहरूका बारेमा बुझ्नमा मद्दत गन� जानकार� समावेश  COVID-19 

को रोकथाम गनर् सक्नेछ ।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप सुईमाफर् त �दइने एउटा खोप हो जसले तपा�लाई COVID-19 लाग्नबाट जोगाउन सक्नछे । 
अमे�रक� खाद्य तथा औषधी प्रशासन (FDA) ले अ�हलेसम्म COVID-19 को रोकथामका ला�ग कुन ैप�न खोपलाई अनमुोदन ग�रसकेको 
छैन ।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका बारेमा जान्न यो जानकार�मूलक सामग्री पढ्नुहोस ्। य�द तपा�का कुनै प�न प्रश्नहरू छन ्

भन ेतपा�लाई खोप लगाउने प्रदायकसँग कुरा गनुर्होस ्। Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउन ेवा नलगाउने तपा�को 
रोजाइको कुरा हो ।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप 3 हप्ताको अन्तरमा 2 वटा डोज गरेर मांसपेशीमा लगाइन्छ । 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपल ेसबैलाई सुर�ा न�दन सक्नछे । 
 
यो जानकार�मूलक सामग्रीलाई अद्याव�धक ग�रएको हुन सक्नेछ । सबैभन्दा ताजा जानकार�मूलक सामग्रीका ला�ग, कृपया यहा ँजानहुोस:्  
www.cvdvaccine.com. 
 
यो खोप लगाउनुभन्दा प�हले तपा�ले जान्नुपन� कुराहरू 
 
COVID-19 के हो ? 
COVID-19 भनेको SARS-CoV-2 प्रजा�तको कोरोना भाइरसका कारण लाग्न ेरोग हो । यो प्रकारको कोरोना भाइरस यसअ�घ दे�खएको 
�थएन । तपा� यो भाइरस लागेको व्यिक्तको सम्पकर् मा आउनुभयो भन ेतपा�लाई COVID-19 लाग्न सक्छ । यो मखु्यतः श्वासप्रश्वाससम्बन्धी 
रोग हो र यसल ेअरू अङ्गहरूमा प�न असर गनर् सक्छ । COVID-19 भएका मा�नसहरूमा हल्का ल�णदे�ख गम्भीर �बमार�सम्मका �व�भन्न 
खालका ल�णहरू दे�खएका छन ्। यी ल�णहरू भाइरसको सम्पकर् मा आएको 2 दे�ख 14 �दनको बीचमा दे�खन सक्नेछन ्। ल�णहरूमा 
�नम्न लगायतका पनर् सक्नेछन:् ज्वरो आउने वा काम छुट्ने, खोक� लाग्न,े सास फुल्ने, थकाइ लाग्न,े मांसपेशी वा शर�र द�ु,े टाउको द�ु,े स्वाद 
वा गन्ध थाहा पाउने �मता गुमाउन,े घाँट� द�ुे, नाक बन्द हुने वा नाकबाट पानी बग्न,े वाकवाक� लाग्न ेवा बान्ता हुने, पखाला लाग्न े।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप के हो ? 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप स्वीकृत भइनसकेको खोप हो जसले COVID-19 को रोकथाम गनर् सक्नेछ । अ�हलेसम्म FDA ले 
COVID-19 को रोकथामका ला�ग कुनै प�न खोपलाई अनुमोदन ग�रसकेको छैन । 
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FDA ले आपत्काल�न प्रयोग अनुम�त (EUA) अन्तगर्त 16 वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नसहरूलाई COVID-19 बाट बचाउनका ला�ग 

Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको आपत्काल�न प्रयोगको अनमु�त प्रदान गरेको छ । 
 
EUA का बारेमा थप जानकार�का ला�ग यस जानकार�मूलक सामग्रीको अिन्तम खण्डमा रहेको "आपत्काल�न प्रयोग अनुम�त 

(EUA) भनेको के हो ?” हेनुर्होस ्।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउनुभन्दा प�हले तपा�ले आफ्नो खोप प्रदायकलाई के-के कुराहरू बताउनुपछर्  
?  
खोप प्रदायकलाई �नम्न लगायतका आफ्ना सम्पूणर् स्वास्थ्य अवस्थाहरूका बारेमा बताउनुहोस:् 

• तपा�लाई कुनै एलज� छ   
• तपा�लाई ज्वरो आएको छ   
• तपा�मा रक्तस्रावसम्बन्धी �वकार छ वा तपा�ल ेरगत पातलो गराउने औष�ध खाइरहनुभएको छ   
• तपा�को प्र�तरोधात्मक �मता कमजोर छ वा तपा�ल ेप्र�तर�ा प्रणाल�मा असर गन� औषधी खाइरहनुभएको छ   
• तपा� गभर्वती हुनुहुन्छ वा तपा�ल ेगभर्वती हुने योजना बनाउनुभएको छ   
• तपा� स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ   
• तपा�ल ेCOVID-19 को अक� कुनै खोप लगाइसक्नुभएको छ  

 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप कस-कसले लगाउनुपछर्  ?  
FDA ले 16 वषर् तथा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नसहरूमा Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको आपत्काल�न प्रयोगको अनुम�त 

�दएको छ । 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप कस-कसले लगाउनुहँुदैन ?  
तपा�ल े�नम्न अवस्थाहरूमा Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउनुहँुदैन:  

• यस खोपको अ�घल्लो डोज लगाइसकेप�छ गम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रया भएको खण्डमा 
• यस खोपमा समावशे ग�रएको कुन ैप�न त�वले गम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रया भएको खण्डमा 

 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपमा कुन-कुन त�वहरू समावेश छन ्? 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपमा �नम्न त�वहरू समावशे छन:्  mRNA, �ल�पड ((4-हाइड्रोअिक्सब्युटाएल)अजाने�डयल)�बस(हेक्सेन-6,1-

�डयल)�बस(2-हेिक्सलडकेानोएट), 2 [(पो�लथाइ�लन ग्लाइकोल)-2000]-N,N-डाइटेट्रा�डसाइलेसेटामाइड, 1,2-�डिस्टरोयल-एसएन-ग्लाइसेरो-3-

फोस्फोको�लन तथा कोलेस्ट्रोल), पोटा�सयम क्लोराइड, मोनोबे�सक पोटा�सयम फोस्फेट, सो�डयम क्लोराइड, डाइबे�सक फोस्फेट 

डाइहाइडे्रट र सुक्रोज ।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 कसर� �दइन्छ ?  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप तपा�लाई मांसपशेीमा सुईको माध्यमबाट �दइनेछ । 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप 3 हप्ताको अन्तरमा 2 वटा डोज �दइन्छ । 
 
य�द तपा�ले Pfizer -BioNTech को COVID-19 खोपको प�हलो डोज लगाउनुभयो भने खोपको �स�रज पूरा गनर् तपा�ल े3 हप्ताप�छ यह� 

खोपको दोस्रो डोज लगाउनुपछर्  । 
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के Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप प�हले प्रयोग भइसकेको छ ? 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप स्वीकृत भइनसकेको खोप हो । िक्ल�नकल ट्रायलहरूमा 16 वषर् तथा सोभन्दा बढ� 
उमेरका लगभग 20,000 मा�नसहरूले Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको कम्तीमा प�न 1 डोज लगाइसकेका छन ्। 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका फाइदाहरू के-के छन ्? 
च�लरहेको िक्ल�नकल ट्रायलमा Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपलाई 3 हप्ताको अन्तरमा 2 वटा डोज लगाउँदा यसले COVID-

19 लाई रोकथाम गरेको दे�खएको छ । यो खोपले क�त समय COVID-19 बाट जोगाउन सक्छ भन्न ेकुरा हालसम्म प�ा ला�गसकेको छैन 

।  
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका जो�खमहरू के-के छन ्? 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका �रपोटर् ग�रएका साइड इफेक्टहरू �नम्न लगायतका छन:्  

• खोप लगाएको ठाउँमा द�ुे   
• थकाइ लाग्न े  
• टाउको द�ुे   
• मांसपेशी द�ुे   
• काम्ने   
• जोन� द�ुे   
• ज्वरो आउने   
• सुई लगाएको ठाउँमा सुिन्नने   
• सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने   
• वाकवाक� लाग्न े  
• �बरामी महसुस हुन े  
• �लम्फ नोड सुिन्नने (�लम्फाडेनोपथी)  

 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपल ेगम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रया हुन सक्न े�झनो सम्भावना हुन्छ । गम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रया 
सामान्यतया Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको डोज लगाएको केह� �मनेटदे�ख एक घण्टा�भत्र दे�खन्छ । यह� कारणल ेगदार्, 
तपा�का खोप प्रदायकल े�नगरानीका ला�ग तपा�लाई खोप लगाएप�छ खोप लगाइएको ठाउँमै केह� समय बस्न लगाउन सक्नछेन ्। 
गम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रयाका ल�णहरूमा �नम्न लगायतका पनर् सक्छन:् 
 

• सास फेन� गाह्रो हुन े  
• अनुहार र घाँट� सुिन्नने   
• मुटुको धडकन बढ्ने   
• शर�रभ�र नराम्रो डाबर आउने   
• �रङ्गटा लाग्ने र कमजोर महसुस गन�  

 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका सबै सम्भा�वत साइड इफेक्टहरू यी मात्र नहुन सक्छन ्। गम्भीर र अनपे��त साइड इफेक्टहरू 

प�न दे�खन सक्छन ्। Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपको िक्ल�नकल ट्रायलहरूमा अझै अध्ययन भइरहेको छ । 
 
साइड इफेक्टहरू दे�खएमा मैले के गनुर्पछर्  ? 
य�द तपा�ल ेकुनै गम्भीर एलज�जन्य प्र�त�क्रया अनुभव गनुर्भयो भन े9-1-1 मा फोन गनुर्होस ्वा निजकको अस्पताल जानुहोस ्। 
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तपा�लाई कुनै साइड इफेक्टहरूल ेगदार् समस्या भयो वा उक्त साइड इफेक्टहरू हराएर गएनन ्भन ेखोप प्रदायक वा आफ्नो स्वास्थ्य 

सेवा प्रदायकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्।  
अनलाइनमा �नम्नमा �रपोटर्हरू भरेर VAERS लाई बुझाउनुहोस:् 
 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ।  VAERS मा �रपोटर् गनर्मा सहायता चा�हएमा  
 1-800-822-7967 मा फोन गनुर्होस ्। कृपया �रपोटर् फारामको बाकस #18 को प�हलो हरपमा “Pfizer-BioNTechCOVID-19 

Vaccine EUA”   ले�ुहोस ्। 
 
यसका अ�त�रक्त, तपा� Pfizer Inc. को �नम्न सम्पकर्  ठेगानामा सम्पकर्  गरेर प�न साइड इफेक्टहरूका बारेमा �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ । 
 

वेबसाइट फ्याक्स टे�लफोन नम्बर 
   

 www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 
   

 
तपा�लाई v-safe मा नाम दतार् गन� �वकल्प प�न प्रदान गनर् स�कनेछ । V-safe भनेको स्वेिच्छक रूपमा सामेल हुन स�कने स्माटर्फोनमा 
उपलब्ध टुल हो । यसले टेक्स्ट म्यासजे तथा वबे सव��णहरू प्रयोग गरेर COVID-19 खोप लगाएप�छ खोप लगाउने व्यिक्तहरूमा दे�खने 

सम्भा�वत साइड इफेक्टहरूलाई प�हचान गछर्  । V-safe ल ेCDC लाई COVID-19 का खोपहरू क��को सुर��त छन ्भनेर 
अनुगमन गनर्मा मद्दत गनर् प्रश्नहरू सोध्छ । आवश्यक परेको खण्डमा V-safe ले खोपको दोस्रो डोज लगाउन स्मरण प�न गराउँछ । 
त्यस्त,ै यो टुलमा सामले हुने व्यिक्तल ेCOVID-19 खोप लगाउँदा भएको उल्लेख्य स्वास्थ्य समस्याका बारेमा �रपोटर् गरेमा CDC 

माफर् त लाइभ टे�लफोन फलोअप प�न गछर्  । यसमा कसर� साइन अप गन� भन्न ेबारेमा थप जानकार�का ला�ग यहा ँजानुहोस:् 
www.cdc.gov/vsafe. 
 
य�द मैले Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप नलगाउन े�नणर्य गर� भने के हुन्छ ? 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउने-नलगाउने तपा�को रोजाइ हो । य�द तपा�ले यो खोप नलगाउने �नणर्य गनुर्भयो भने 

प�न तपा� आफूल ेप्राप्त ग�ररहेको सामान्य स्वास्थ्य सेवामा प�रवतर्न ल्याउँदैन । 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप बाहेक COVID-19 रोकथामका ला�ग के अन्य �वकल्पहरू उपलब्ध छन ्? 
हाल COVID-19 को रोकथामका ला�ग स्वीकृत ग�रसकेको कुनै प�न वैकिल्पक खोप उपलब्ध छैन ।  
आपत्काल�न प्रयोग अनुम�त अन्तगर्त COVID-19 को रोकथामका ला�ग अन्य खोपहरू उपलब्ध हुन सक्छन ्। 
 
के म अरू खोपहरूसँगै Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप प�न लगाउन  
सक्छु ? 
अन्य खोपहरूसँगै Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोप लगाउनुहुन्छ वा हँुदैन भन्न ेबारेमा कुनै जानकार� उपलब्ध भइसकेको 

छैन । 
 
य�द म गभर्वती छु वा मैले बच्चालाई स्तनपान गराइरहेक� छु भने के मैले यो खोप लगाउनुहुन्छ ? 
य�द तपा� गभर्वती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराइरहनुभएको छ भन ेआफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग आफूसँग उपलब्ध 

�वकल्पहरूका बारेमा कुरा गनुर्होस ्। 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 को लगाउँदा के मलाई COVID-19 लाग्छ ? 
लाग्दैन । Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपमा SARS-CoV-2 समावेश ग�रएको हँुदैन र यो खोप लगाउनाल ेतपा�लाई 

COVID-19 लाग्न सक्दैन । 
 
 

4 संशो�धत �म�त: �डसेम्बर 2020 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&d=DwMF-g&c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&e=


आफ्नो खोप काडर्लाई सुर��त रा�हुोस ्
तपा�ल ेखोपको आफ्नो प�हलो डोज लगाइसकेप�छ तपा�लाई एउटा खोप काडर् �दइनेछ जुन तपा�ल ेPfizer-BioNTech को COVID-19 

खोपको दोस्रो डोज लगाउन आउँदा देखाउनुपन� हुन्छ । दोस्रो पटक खोप लगाउन आउँदा आफ्नो काडर् �लएर आउन न�बसर्नुहोस ्। 
 
 
थप जानकार� 
य�द तपा�सँग प्रश्नहरू छन ्भन ेतल �दइएको वेबसाइटमा जानुहोस ्वा तल �दइएको टे�लफोन नम्बरमा फोन गनुर्होस ्। 
 
सबैभन्दा ताजा जानकार�मूलक सामग्रीहरू पहँुच बनाउन कृपया तल �दइएको QR कोड स्क्यान गनुर्होस ्। 
 

ग्लोबल वेबसाइट टे�लफोन नम्बर 
 www.cvdvaccine.com 

 
1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 
 
 
 

 
म थप जानकार� कसर� प्राप्त गनर् सक्छु ?  

• खोप प्रदायकलाई सोध्नुहोस ्  
• CDC को वेबसाइटमा जानुहोस:् https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.   
• FDA को वबेसाइटमा जानुहोस:् https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-

and-policy-framework/emergency-use-authorization .  
• आफ्नो राज्य वा स्थानीय जनस्वास्थ्य �वभागमा सम्पकर्  गनुर्होस ् 

 
मैले खोप लगाइएको जानकार�को रेकडर् कहा ँरा�खनेछ ? 
खोप प्रदायकले तपा�को खोपसम्बन्धी जानकार�लाई तपा�को राज्य वा स्थानीय �ेत्रा�धकार �भत्रको खोप सचूना प्रणाल� (IIS) वा अन्य 
तो�कएको प्रणाल�मा रा� सक्नेछन ्। यसले तपा� दोस्रो डोज लगाउन आउँदा यह� खोप प्राप्त गनुर्हुन्छ भन्ने कुरा सु�निश्चत गन�छ । IIS का बारेमा थप 
जानकार�का ला�ग यहाँ जानुहोस:् https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.  
खोपको कारणले चोटपटक लागेमा ��तपू�त र् प्रदान गन� कायर्क्रम भनेको के हो ? 
खोप वा औषधीको कारणल ेचोटपटक लागेमा ��तपू�तर् �दन ेकायर्क्रम (CICP) भनेको एक संघीय कायर्क्रम हो जसले यो खोप लगायत �निश्चत 
औषधी वा खोपहरूको कारणल ेगम्भीर रूपमा चोटपटक लागेका �निश्चत मा�नसहरूका ला�ग औषधोपचार खचर् र अन्य �वशेष खचर्हरूको 
भुक्तानीमा मद्दत गनर् सक्नछे । सामान्यतया, यो ��तपू�तर् प्राप्त गनर् खोप लगाएको एक वषर् (1) �भत्र CICP मा दाबी पेस ग�रसक्नुपछर्  । यो 
कायर्क्रमको बारेमा थप जान्नका ला�ग www.hrsa.gov/cicp/ मा जानुहोस ्वा 1-855-266-2427 मा फोन गनुर्होस ्।  
आपत्काल�न प्रयोग अनुम�त (EUA) भनेको के हो ? 
अमे�रक� FDA ले Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपलाई EUA नामक आपत्काल�न पहँुच सयन्त्र अन्तगर्त उपलब्ध गराएको छ । 
COVID-19 महामार�को यो घडीमा औषधी तथा जै�वक उत्पादनहरूलाई आपत्काल�न रूपमा प्रयोग गनर् स�कन्छ भन्न ेपुिष्ट गन� 
प�रिस्थ�तहरू �वद्यमान हुन्छन ्भनेर  
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स्वास्थ्य तथा मावन सेवा (HHS) सकेे्रटर�द्वारा ग�रएको घोषणा बमोिजम यो EUA लाई जार� ग�रएको हो । 
 
FDA ले अनुमोदन वा स्वीकृत गरेका उत्पादनमा ज�त समी�ा ग�रन्छ त्य�त समी�ा Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका सम्बन्धमा ग�रएको 
छैन । पयार्प्त, स्वीकृत र उपलब्ध �वकल्पहरू नभएको लगायत केह� मापदण्डहरू पूरा हँुदा FDA ले EUA जार� गनर् सक्दछ । त्यस बाहेक, FDA 

को �नणर्य COVID-19 महामार�को समयमा COVID-19 को रोकथामका ला�ग प्रभावकार� हुन सक्छ र उत्पादनका थाहा भएका तथा सम्भा�वत 

लाभहरू यसका �ात तथा सम्भा�वत जो�खमहरूभन्दा बढ� हुन्छ भन्ने कुआ प्रमा�णत गन� उपलब्ध व�ैा�नक प्रमाणहरूको  सम्पणूर्तामा आधा�रत हुन्छ 

। COVID-19 महामार�को समयमा �बरामीहरूको उपचारमा उत्पादनलाई प्रयोग गनर्का ला�ग यी मापदण्डहरूलाई अ�नवायर् रूपमा पूरा ग�रनुपछर्  
। 
 
Pfizer-BioNTech को COVID-19 खोपका ला�ग EUA उक्त घोषणाको अन्त्य ग�रएको वा खारेज भएको अवस्थामा बाहेक (जुन �म�त 
उप्रान्त उत्पादनहरू प्रयोग नहुन सक्नेछन)् यी उत्पादनहरूको आपत्काल�न प्रयोगको औ�चत्य प्रमा�णत गन� COVID-19 EUA घोषणाको अव�धका 
ला�ग लागू हुनेछ ।  
 
 
 
 
उत्पादक 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

 
�नम्नका ला�ग उत्पादन ग�रएको 
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12  
55131 Mainz, Germany 
 
LAB-1451-1.1 
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