
कोभिड-१९ विरूद्ध खोप 

 

क्यानाडामा उपलब्ध गराईएका कोभिड-१९ विरूद्धका सबै खोपहरू सुरक्षित र प्रिािशाली छन।् 
यी खोपहरू  आधधकाररक िैज्ञाननकहरू र धिककत्सकहरू भमलेर बनेको विज्ञहरूको सभमनतले 
स्िीकृत गरेको हो। यी खोपहरू क्यानाडामा प्रयोग हुने अरु सबै खोपहरू जस्तै गुण र सुरिाको 
समान मापदण्डहरूको अधीनमा छन।् 
 

क्यानाडा र क्िेबेक दिुैसगँ सुक्ष्म खोप अनुगमन प्रणालीहरु छन।् 
 

ककन मलेै खोप लगाउनुपर्छ? 

 

हेल्थ क्यानाडा (Health Canada) द्िारा स्िीकृत गररएका कोभिड-१९ विरूद्धका सबै खोपहरू 
रोगका गम्िीर स्िरूपहरू र जटिलताहरूको जोखखमबाि बिाउनको लाधग प्रमाखणत छन।् 
नयनीहरूले अस्पताल िनाा, मतृ्यु, र समुदायमा िाइरसको प्रसारलाई कम गना मद्दत गदाछन।् हाम्रो 
उद्देश्य िनेको सामान्य िा झन्ड ैसामान्य जस्तै जीिनमा फकका नु हो। यसबाहेक सिासाधारणलाई 
खोप लगाउनाले हाम्रो स्िास््य सेिा प्रणालीको उधित सञ्िालनलाई मद्दत गदाछ। 
 

जोखखममा को र्? 

िदृ्धिदृ्धाहरूमा कोभिड-१९ का कारण जटिलताहरू विकास हुन ेर मतृ्यु हुने जोखखम बढी हुन्छ। 
दीर्ाकालीन रोगहरू िएका व्यक्क्तहरू र प्रायः संक्रभमत व्यक्क्तहरूसँग सम्पका मा आएका िा जो 
प्रनतरिा प्रणाली कमजोर रहेका व्यक्क्तहरू पनन जोखखममा हुन्छन,् तर उमेर जोखखमको मुख्य 
कारक रहन्छ। 
 

अहिले, म अस्पतालको क्षेत्रमा काम गरु्छ। मेरो उमेरलाई िास्ता नगरी के मलाई पहिले 
खोप लगाउन भमल्र्? 

 

भमल्छ। यटद तपाईं बबरामीहरूलाई प्रत्यक्ष्य उपिार गनुाहुन्छ िने, तपाईंलाई कोभिड-१९ लाग्न ेउच्ि 
जोखखम छ। तपाईंले काम गने ठाउँमा खोप उपलब्ध गराउनको लाधग विशेष कदमहरु भलइएको 
छ। खोपको अनत धेरै भसफाररस गररन्छ, ककनकक यसले सम्िावित जटिलताबाि बिाउन सक्छ र 
त्यसका साथै तपाईका बबरामीहरूलाई र पररिारका सदस्यहरूलाई पनन बिाउँछ। 



 

 

कसले खोप भलन सक्र्? 

 

शीषा प्राथभमकता समूहका व्यक्क्तहरूलाई अब उनीहरूको र्रनक्जकैको खोप केन्रमा गएर खोप 
लगाउनको लाधग Québec.ca/vaccinCOVID खोलेर िेि गने प्रबन्ध (अनलाइन अपोइन्िमेन्ि) भलन 
आग्रह गररन्छ। खोप नन:शुल्क छ;  र क्िेबेक खोप प्रोग्राम (Québec Immunization Program) 
माफा त मात्र गररन्छ। ननजी बजारमा खोपको मात्रा ककन्न सम्िि छैन। 
 

मलाई इन्टरनेट चलाउन गाह्रो िुन्र्; अथिा आउने िप्तािरूमा मेरो क्षेत्रमा कुनै पनन खोप 
केन्रिरू उपलब्ध रै्नन।् 
1 877 644-4545 मा फोन गनुाहोस ्र तपाईंलाई मद्दत गररनेछ।सहयोग फोन नम्बरहरुमा पुग्नको 
लाधग आफ्नो एररया कोडको हालेर 644-4545 डायल गना पनन सक्नु हुनछे । 
 

खोपको मात्रा एक िा दईु? 

 

अध्ययनबाि यो प्रमाखणत िईसकेको छ कक खोपको एक मात्राले पनन प्रिािकारी ढंगमा कोभिड-
१९ को अधधक गम्िीर प्रकारहरूलाई कम गना सक्छ, िदृ्धिदृ्धाहरूमा पनन। दोस्रो मात्रा अधधकतम 
सुरिा प्राप्त गना प्रिािकारी छ। तपाईंले खोपको पटहलो मात्रा प्राप्त गने पटहलो अपोइन्िमेन्िको 
बखत, दोस्रो मात्राको लाधग अको अपोइन्िमेन्ि १६ हप्ता पनछको भमनत तय गररनेछ। एकपिक 
खोप लगाए पनछ, खोप लगाएको पुक्टि गने कागजात तपाइँलाई टदइनेछ। 
 

ती व्यक्क्तहरु जो यस िाइरस विरूद्धको खोप भलनु अनर् नै कोभिड-१९ बाि संक्रभमत िईसकेका 
छन,् उनीहरूलाई खोपको एक मात्रा  मात्र आिश्यक छ। यो संक्रमण आफैं ले खोपको पटहलो 
मात्रा को जसरी नै स्ित: प्रनतरिा प्रणालीको प्रनतकक्रया सुरु गदाछ। पटहले नै कोभिड-१९ िइसकेका 
व्यक्क्तलाई टदइएको खोपको एक मात्राले, संक्रभमत निएको व्यक्क्तको मामलामा दोस्रो मात्राको 
गने जस्तो पुनःस्मनृतको काम गदाछ। कृपया ध्यान राखु्नहोस ्कक पटहले नै कोभिड-१९ िइसकेका 
व्यक्क्तलाई पनन खोपको दईु मात्रा प्राप्त गनुा खतरनाक हँुदैन। 
 

खोप लगाएपनर् के म िौनतक दरूी बनाउने र मास्क लगाउन ेकाम रोक्न सक्रु्? 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
tel:+1-877-644-4545


 

तपाईंले यो थाहा पाउनु पदाछ कक कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको प्रिाि सुरु हुन कक्म्तमा १४ 
टदन लाग्छ। जनसंख्याको महत्त्िपूणा िागलाई खोपले पूणा रूपमा सुरक्षित गनुा अनर् धेरै मटहनाहरू 
आिश्यक पनेछ। त्यसैले दईु भमिरको िौनतक दरूी, अनुहार ढाक्ने कपडा िा मास्क लगाउने र 
हातहरू बारम्बार धुने बानीहरू जोगईराख्दा उपयोगी हुन्छन।् जब जनसंख्याको बहुमतलाई  खोप 
लगाईएको हुनेछ र िाइरसको प्रसार ननयन्त्रण िएको हुनेछ, तब सरकारले नयाँ कदमहरु र्ोषणा 
गनेछ। 
 

के म मेरो खोप र्ान्न सक्रु्? 

 

नाइँ। तपाईंलाई लगाइने खोपको छनौि गना सम्िि छैन: यो कुन मात्राहरू उपलब्ध छन ्िन्ने 
आधारमा ननधााररत गररनेछ। सबै उपलब्ध खोपहरूले कोभिड-१९ को अनत गम्िीर प्रिािहरू 
विरूद्ध ८०% िन्दा बटढ सुरिा प्रदान गछान,् जसकारण अस्पताल ितीहरू र मतृ्यु हुनबाि 
बिाउँदछ। जब तपाइँको पालो आउँदछ,  सम्बक्न्धत खोप केन्रमा उपलब्ध खोप तपाइँले लगाउन ु
हुन महत्िपूणा छ। यटद तपाईंलाई टदन लाधगएको खोपको बारेमा कुनै धिन्ता छ िने,  जब तपाईं 
खोप केन्रमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंको ननरीिण गना क्जम्मिेारी भलएका स्िास््यसिेा पशेिेरलाई आफ्नो 
धिन्ता बताउनुहोस।् यनत िए तपाईंले बुझेर ननणाय गना सक्नुहुन्छ। 
 

मसँग क्िेबेक स्िास््य बीमा काडछ रै्न ... [म स्थायी ननिासी िोइन]…; के म खोप भलन 
सक्रु्? 

 

सक्नुहुन्छ, ककनिने खोप िनेको सािाजननक स्िास््य कदम हो जसको उद्देश्य क्िेबेकमा बस्ने 
सम्पूणा जनसंख्यालाई सुरिा प्रदान गनुा हो। अनलाइन फारमले त्यो क्स्थनत स्िीकाछा;  र तपाईंले 
तपाईंसँग क्िेबेक स्िास््य बीमा काडा छैन िन्ने सकेंतको लाधग लाइनमा ठीक अथिा गोलो लगाउन 
सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो जन्म भमनत, तपाईंको आमाको नाम थर राखु्नपछा र, सम्िि िएमा, 
तपाईंको ननदेशांक (Coordinates) पनन राखु्नहोस ्ताकक हामी तपाईंको खोपको दोस्रो मात्राको 
लाधग तपाईंलाई सम्पका  गना सकौं। तपाईंको अध्यागमन स्स्थनत (Immigration Status) ले 
तपाईंको खोप लगाउन पाउने अधधकारमा कुनै फरक पानेरै्न।् कटठनाइहरू िएको खण्डमा, 
माधथ उल्लेखखत कोभिड जानकारी लाइनमा फोन गना नटहिककिाउनुहोस।्  



याद गनुछिोस:् खोपले तपाईंलाई कोभिड-१९ विरूद्ध १००% सुरक्षा गदैन, तर यसले 
लक्षणिरूलाई कम गन े र िाइरससँग सम्बस्न्धत मेडडकल जहटलतािरूलाई िटाउने काम 
गर्छ। िामी स्ियंको सुरक्षा गनुछ, साथै िाम्रो पररिार, िाम्रो समुदाय र िाम्रो कामका 
सदस्यिरूको सुरक्षा गनुछ िाम्रो स्जम्मेिारी िो! 
 

            


