
COVID-19 vaccines were developed using fetal tissue.

COVID-19 खोपह� सुर��त
छैनन्- ती �वकास र एकदम चाँडो

परी�ण ग�रएका �थए।

कोरोनाभाइरसको �व��ापी असर �थयो जसलाई सरकार र औष�ध
क�नीह�को त�काल ��त��याकोआव�यकता पर्यो। तथा�प,

वै�ा�नकह�, सरकारी अ�धकारीह� र औष�ध उ�ोगले COVID-19
खोप �योगको ला�ग सुर��त बनाउन आव�यक सुर�ा सावधानी र

सामा�य परी�ण �ोटोकल प�ाए।

य�द तपा�लाई खोप लगाइएको छ भने प�न तपा�ले समुदाय र अ�य
���लाई बचाउन मा�क लगाउनु पछ� जसले खोप �लइनन्। तपा� अझै

पनी अ�यलाई भाइरस सान� र �सारण गन� स�म �न स�नु��छ।

COVID-19 को खोप �लने ���ह�ले प�हलो वा दो�ो खोप प�छ के�ह
ह�का साईड इफे�टह� अनुभव गन� स�दछन्, जसमा टाउको ��ने,

जोइ�टपेन, थकान, �वरो, �चसो, मांसपेशी �खाइ, र सुई, रातोपन वा पीडा
इ�जे�न साइटमा पीडा �न स�छ।

मैले मेरो शटह�को ला�ग �तनु� पछ� ,
बीमाको �माण देखाउनुपद�छ, वा यो खोप
�लन नाग�रकताको �माण देखाउनुपद�छ।

सबैजना खोपका ला�ग यो�य छन्- आ�वासीह� प�न!बीमा वा नाग�रकता
को �माण एक खोप �ा�त गन� आव�यक छैन। केही �ानह� Hyvee,
वालमाट�, वा Walgreens ज�तै �शासन शु�क चाज� गन� स�दछ। जहाँ

केही अ�तालह� �न: शु�क खोप �दान गद� छन्।

य�द मैले यो खोप पाए ँभने, मेरो
जानकारी बा�हरका �ोतह�सँग

साझेदारी ग�रने छ, �वशेष गरी य�द म
एक कागजात आ�वासी �ँ।

सीडीसी र �वा�य र मानव सेवा �वभागले प�हचान यो�य डाटा गो�य
रा�दछ, र कुनै नाग�रक वा आपरा�धक अ�भयोजन वा �वत�नको ला�ग

�योग गन� स�दैन, ज�तै आ�वासन �वत�न।

COVID-19 खोप एमआरएनएको साथ �वक�सत ग�रएको �थयो,
जुन तपाइकँो शरीरमा डीएनएसँग अ�त���यागद�न। एक पटक

एमआरएनएले काम �स�याइसकेप�छशरीरका कोषह� �ब��नेछन् र
एमआरएनएबाट छुटकारा पाउनेछन्।

COVID-19 खोपह� बांझपन वा गभ�पातसँग जो�डएको छैन। अ� कुनै
खोपले बांझपनको �मा�णत गरेको छैन। �यसोभए, यो कुनै प�न वै�ा�नक

कारणह� छैनन् जुन COVID-19 खोपले बद�नेछ।

COVID-19 को खोप �सफा�रस ग�रएको छ य�द तपा�लाई भाइरस
छ भने प�न भाइरसको धेरै �कारह� छन्, र ��तरोध �मता अ�ततः

भाइरस पाए प�छ कम ��छ।

फाइजर / बायोटेक र मोडना� COVID-19 खोपले �ुण कोषह�
समावेश गद�न, र �ुण कोषह� खोपको �नमा�णमा �योग ग�रएको �थएन।

�मथक

मैले खोप लगाए प�छ,
मलाई मा�क लगाउनुपद�न।

खोपले मलाई �बरामी पन�
स�छ य�द मैले यो पाए भने।

COVID-19 खोपह�ले
मेरो DNA लाई बद�छ।

COVID-19 खोपले बांझपन
वा गभ�पात गराउछँ।

मलाई प�हले नै COVID-19
लागी साकेको �थयो, मैले खोप

�लनु आव�यक छैन्।

COVID-19 खोपह� �ुण �टशूह�को
�योग गरेर �वक�सत ग�रएको �थयो

त�यह�

COVID-19 खोप
�मथक र त�यह�
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