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प्राप्तकर्ाा र ोोस्याहारकर्ााहरूको लागि र्थ्य पाना 

 
16 वर्ा वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यगिहरूमा कोरोना भाइरस रोि 2019 (COVID-19) को 

रोकथाम िना PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपको आपर्कालीन प्रयोिको अगिकार-प्रदान 

(EUA) 
 
तपाईलंाई SARS-CoV-2 को कारणले निनततिे कोरोिा भाइरस रोग 2019 (COVID-19) रोकथाम गिन Pfizer-

BioNTech COVID-19 खोप प्रस्ताव गररएको छ। हाल COVID-19 को महामारी भएको कारणले तपाईलें प्राप्त 

गिन सक्िे, यो तथ्य पािामा तपाईलंाई Pfizer-BioNTech COVID-19 को खोपका जोखोमहरू र फाइदाहरू 
बुझाउि मद्दत गिे जािकारी समावेश छि्। 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप एउटा खोप हो र तपाईलंाई COVID-19 हुिबाट रोकथाम गिन सक्छ। त्यहााँ 

कुिै संयुक्त राज्य छैि। (FDA) ले COVID-19 रोक्थाम गिन खोप स्वीकृत गरेको छ। 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको बारेमा जािकारीको लानग तथ्य पािा पढ्िुहोस्। तपाईसंाँग कुिै प्रश्नहरू 

भएमा खोप प्रदायकसाँग कुरा गिुनहोस्। Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप लगाउिे तपाईकंो इच्छा हो। 

 

The Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप मांसपेशीमा, 3 हप्ताको अन्तरालमा, 2-मात्रा शंृ्खलाहरूको रूपमा 
प्रबन्ध गररएको छ। 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपले सबैजिालाई सुरनित िराख्ि सक्छ। 

 

यो तथ्य पािा अद्यावनधक गररएको हुिसक्छ। सबैभन्दा हालको तथ्य पािाको लानग, कृपया 

www.cvdvaccine.com. हेिुनहोस् 

 
र्पाईलंे यो खोप लिाउन भन्दा पगहला जान्नुपने कुरा? 

 
COVID-19 भनेको के हो? 

COVID-19 रोग SARS-CoV-2 भनििे कोरोिा भाइरसको कारण निनततन्छ। यस प्रकारको कोरोिा भाइरस 

पनहला देनखएको नथएि। भाइरस भएको अन्य व्यनक्तसाँगको सतपकन  माफन त तपाईलंाई COVID-19 हुिसक्छ। यो 

अन्य अङ्गहरूलाई प्रभाव पािन सक्िे नवनशष्ट रूपपमा श्वासप्रश्वास सतबन्धी नबमारी हो। COVID-19 भएको 

मानिसहरूले लिणहरूको व्यापक दायरा ररपोटन गरेका छि्, जुि हलुका लिणबाट सुरु भएर गतभीर नबरामी 

सतम पुग्छि्। भाइरसमा अिावृत्त भएको 2 देनख 14 नदिसतम लिणहरू देखा पिनसक्छ। लिणहरूले निति 

समावेश गिन सक्छ: ज्वरो आउिे वा निसो हुिे; खोकी लाग्िे; श्वास-प्रश्वासमा कमी; थकाि; मांसपेशी वा शरीर 

दुख्िे; टाउको दुख्िे; ियााँ गन्धको स्वाद वा सुग्न्ध गतुिे; घााँटी दुख्िे;  रक्त सञ्िय हुिे वा िाकबाट पािी बग्िे; वाकवाकी 

लाग्िे वा वान्ता हुिे; पखाला लाग्िे। 
 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप भनेको के हो? 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप अस्वीकृत गनतएको खोप हो जसले COVID-19 रोकथाम गिन सक्छ। COVID-

19 रोकथाम गिे कुिै FDA द्वारा स्वीकृत खोप छैि। 

 

http://www.cvdvaccine.com./
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FDA लाई आपतकालीि प्रयोग अनधकार-प्रदाि (EUA) अन्तगनत 16 वर्न वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यनक्तहरूमा 

COVID-19 रोकथाम गिे Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको आपतकालीि प्रयोग गिे अनधकार नदइएको छ। 

 
EUA बारे थप जािकारीका लानग, यो तथ्य पािाको अनन्तममा रहेको “आपर्कालीन प्रयोि अगिकार-प्रदान 

(EUA) भनेको के हो?” खण्ड हेिुनहोस्। 

 

र्पाईलंे PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप लिाउनुअगि आफ्नो खोप प्रदायकलाई के कुरा उल्लेख 

िनुापर्ा? 

र्पाईलंाई गनम्न सगहर्का समस्याहरू भएमा, खोप प्रदायकलाई आफ्ना सबै गिगकत्सा अवस्थाहरूको 

बारेमा बर्ाउनुहोस्: 

• कुिै एलजीहरू भएमा, 

• ज्वरो आएमा, 

• रक्तस्राव नवकार भएमा वा रगत पातलो भएमा 

• प्रनतरिा प्रणाली कम भएमा वा तपाईकंो प्रनतरिा प्रणालीलाई प्रभाव पािे और्नध नलिुहुन्छ भि े

• गभनवती हुिुहुन्छ वा गभनवती हुिे योजिामा हुिुहन्छ भिे। 

• स्तिपाि गराइरहेको हुिुहुन्छ 

• अको COVID-19 खोप प्राप्त गिुनभएको छ भि े

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप कसले लिाउनुपर्ा? 

FDA लाई 16 वर्न वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यनक्तहरूमा Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको आपतकालीि 
प्रयोग गिे अनधकार नदइएको छ। 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप कसले लिाउनुह ुँदैन? 

तपाईलंाई निति भएमा तपाईलें Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप लगाउिुहुाँदैि: 

• यो खोपको अनघल्लो मात्रापनछ गतभीर एलनजनक प्रनतनिया भएमा 

• यो खोपको कुिै पनि सामग्रीमा गतभीर एलनजनक प्रनतनिया भएमा 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपमा के-के सामग्रीहरू ह न्र्न्? 

Pfizer BioNTech COVID-19 खोपमा निति सामग्रीहरू हुन्छि्: mRNA, नलनपड ((4-

hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene  glycol)-2000]-
N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine र कोलेस्रोल), पोटानसयम 

क्लोराइड, मोिोबेनसस पोटानसयम फोस्फेट, सोनडयम क्लोराइड, डाइबेनसस सोनडयम फोस्फेट डाइहाइड्रेड र 
सुिोज। 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप कसरी गदइन्र्? 

तपाईलंाई Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप मांसपेशीमा सुई लगाए जस्तै गरी नदइिेछ? 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको िममा 3 हप्ताको अन्तरमा नदइिे 2 मात्रा हुन्छि्। 

 

तपाईलें Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको एक मात्रा प्राप्त गिुनहुन्छ भि,े तपाईलें खोपको िम पूरा गिन 3 
हप्तापनछ दोस्रो मात्रा प्राप्त गिुनपछन। 
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PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप पगहले प्रयोि िररएको हो? 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप अस्वीकृत गनतएको खोप हो। नक्लनिकल परीिणहरूमा, 16 वर्न वा सोभन्दा 

बढी उमेरका लगभग 20,000 व्यनक्तहरूले Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको कततीमा 1 मात्रा प्राप्त गरेका 
छि्। 

 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपको लाभहरू के-के र्न् ? 

एक निरन्तर निनकत्सीय परीिण मा, Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप 3 सप्ताह अलग नदइएको 2 खुराक 

निति COVID-19 रोक्ि देखाइएको छ। COVID-19 नवरूद्धको सुरिा अवनध हाल अपररनित छ। 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपको जोगखमहरू के-के ह न् ?  

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपका साथ ररपोटन गररएको दुष्प्प्रभावहरूले निति समावशे गछन: 

• सुई लगाइएको स्थािमा दुखाई 

• थकाि लाग्िे 

• टाउको दुख्िे 

• मांसपेशी दुख्िे 

• जाडो हुिे 

• जोिी दुख्िे 

• ज्वरो आउिे 

• सुई लगाइएको स्थािमा सुनन्ििे 

• सुई लगाइएको स्थािमा रातोपिा हुिे 

• वाकवाकी लाग्ि े

• अस्वस्थ महसुस हुिे 

• स्वोलेि नलतफ िोडहरू (नलतफाडेिोप्याथी) 

 

त्यहााँ Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपले गतभीर एलनजनक प्रनतनिया हुि सक्ि ेएकदम कम सतभाविा छ। 

गतभीर एलनजनक प्रनतनिया Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको मात्रा प्राप्त गररसकेपनछ केही नमिेट देनख एक 

घण्टा नभत्र प्रायजसो देखा पिन सक्छ। गतभीर एलनजनक प्रनतनियाको संकेतहरूले निति समावेश गिन सक्छ: 

• श्वासप्रश्वासमा कनििाइ 

• तपाईकंो अिुहार र घााँटी सुनििे 

• तीव्र मुटुको गनत 

• तपाईकंो पूरै शरीरभरर िराम्रो नबनबरा आउि े

• िक्कर लाग्िे र कमजोरीहरू 

 

यी सबै Pfizer-BioNTech COVID-19 को संभानवत दुष्प्प्रभावहरू हुि सक्दैिि्। गतभीर र अिेपेनित 

दुष्प्प्रभावहरू देखा पिन सक्छ। Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप नक्लनिकल पररिणहरूमा अझै अध्ययि 
भइरहेको छ। 

 

मैले दुष्प्प्रभावहरूका दुष्प्प्रभावहरू बारे के िनुापर्ा? 

तपाईलें गतभीर एलनजनक प्रनतनियाको अिुभव गिुनभएको छ भि,े9-1-1 मा फोि गिुनहोस् वा िनजकैको 
अस्पतालमा जािुहोस्। 
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तपाईलंाई कष्ट नदि ेवा टाढा िजािे कुिै पनि दुष्प्प्रभावहरू भएको छ भिे, खोप प्रदायक वा तपाईकंो स्वास्थ्य 
स्याहार प्रदायकलाई सतपकन  गिुनहोस्। 

 

FDA/CDC खोप प्रगर्कूल िटना सम्बन्िी ररपोटा िने प्रणाली (VAERS).लाई खोपको दुष्प्प्रभावहरू ररपोटन 

गिुनहोस्। VAERS को टोल-नि ितबर 1-800-822-7967 हो वा https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. 

अिलाइि ररपोटन गिुनहोस्  कृपया ररपोटन फारमको बक्स #18 को पनहलो लाइिमा “Pfizer-BioNTech COVID-

19 Vaccine EUA” लाई समावेश गिुनहोस्। 

 
साथै, तपाईलें तल उपलब्ध गराइएको सतपकन  जािकारीमा Pfizer Inc.को दुष्प्प्रभावहरूलाई ररपोटन गिन 
सक्िुहुन्छ। 

 

वेबसाइट फ्याक्स नम्बर टेगलफोन नम्बर 

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

 
यगद मैले PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप नलिाउने गनणाय िरेमा के िने? 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप प्राप्त गिे र िगि ेतपाईकंो रोजाइ हो। तपाईलें यसलाई प्राप्त िगिे निणनय 

गिुनभएको छ, यसले तपाईकंो मािक निनकत्सा स्याहारलाई पररवतनि गिेछैि। 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोप बाहेक COVID-19 रोक्नको लागि अन्य रोजाइहरू उपलब्ि र्न्? 

हाल, त्यहााँ COVID-19.को रोकथामको लानग कुिै पनि स्वीकृत गररएको वैकनल्पक खोप उपलब्ध छैि। FDA ले 

COVID-19.रोक्िको लानग अन्य खोपहरूको आपतकालीि प्रयोगलाई अिुमनत नदि सक्छ। 

 

के मैले अन्य खोपहरूका साथ PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपलाई प्राप्त िना सक्रु्? 

त्यहााँ अन्य खोपहरूका साथ Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको प्रयोगमा कुिै जािकारी छैि। 

 
म िभावर्ी भएमा वा स्र्नपान िराएमा के िने? 

तपाई ंगभनवती भएमा वा स्थामपाि गराएमा, तपाईकंो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसाँग आफ्िो नवकल्पहरू छलफल 
गिुनहोस्। 

 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 खोपले मलाई COVID-19 गदनेर्? 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको संख्याले SARS-CoV-2 लाई समावेश गदैि र तपाईलंाई COVID-19 नदि 
सक्दैि। 

 
आफ्नो खोपको कार्ा राख्नुहोस् 

तपाईलें आफ्िो पनहलो मात्रा प्राप्त गदान, तपाईलें Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपको तपाईकंो दोस्रो मात्राको 
लानग कनहले फकन िे भिी तपाईलंाई देखाउिको लानग खोप प्राप्त गिुनहुिेछ। तपाई ंफकन दा आफ्िो काडन ल्याउि 
सतझिुहोस्। 

  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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अगर्ररि जानकारी 

तपाईसंाँग प्रश्नहरू भएमा, वेबसाइटमा जािुहोस् वा तल उपलब्ध गराइएको टेनलफोि ितबरमा फोि गिुनहोस्। 

 

एकदमै हालैको तथ्य पािाहरूलाई पहुाँि गिनको लानग, कृपया तल उपलब्ध गराइएको QR कोडलाई स्क्याि 
गिुनहोस्। 

 
गवश्वव्यापी वेबसाइट टेगलफोन नम्बर 

www.cvdvac cine.com 

 

1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19) 

 
 

मैले थप कुरा कसरी जान्न सक्रु्? 

• खोप प्रदायकलाई सोध्िुहोस्। 

• Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. मा जािुहोस् 

• Https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-
policy-framework/emergency-use-authorization. मा जािुहोस्। 

• आफ्िो स्थािीय वा राज्य सावनजनिक स्वास्थ्य नवभागलाई फोि गिुनहोस्। 

 
मेरा खोप सम्बन्िी जानकारी कहाुँ रेकर्ा िररनेर्? 

खोप प्रदायकले तपाईकंो राज्य/स्थािीय िेत्रानधकारको प्रनतरिण सतबन्धी जािकारी प्रणाली (IIS) अन्य निधानररत 
प्रणालीमा तपाईकंो खोप सतबन्धी जािकारी समावेश गिुनहुन्छ। यसले तपाई ंदोस्रो मात्रामा फकन दााँ एउटै खोप 

प्राप्त गिुनहुन्छ भिी सुनिनित गिेछ। IISs को बारेमा थप जािकारीका लानग यहााँ जािुहोस्: 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

 

काउन्टर उपायहरू सम्बन्िी िोटपटक क्षगर्पूगर्ा कायाक्रम भनेको के हो? 

काउन्टर उपायहरू सतबन्धी िोटपटक िनतपूनतन कायनिम (CICP) भिेको संघीय कायनिम हो जसले यो खोप 
सनहत निनित और्नध वा खोपहरूद्वारा गतभीर घाइते भएका मानिसहरूको निनकत्सा स्याहार र अन्य नवशेर् 

खिनहरूको शुल्क भुक्तािी गिन मद्दत गिन सक्छ। सामान्यतया, दाबी खोप लगाएको नमनतदेनख एक (1) वर्ननभत्र 

CICP मा पेश गररिुपछन। यो कायनिमको बारेमा थप जान्िका लानग, www.hrsa.gov/cicp/  मा जािुहोस् वा 1-

855-266-2427 फोि गिुनहोस्। 

 

आकगस्मक प्रयोि अगिकार (EUA) भनेको के हो? 

संयुक्त राज्य FDA ले EUA भनििे आकनस्मक पहुाँि नियानवनध अन्तगनत Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप 

उपलब्ध गराएको छ। EUA COVID-19 महामारीको अवनधमा और्नध र जैनवक उत्पादिहरूको आकनस्मक 

प्रयोग नसद्ध गिन पररनस्थनतहरू नवद्यमाि हुन्छि् भिी घोर्णा गिे स्वास्थ्य तथा मािव सेवाहरू (HHS) को 
सेिेटरीद्वारा समथनि गररन्छ। 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 खोपलाई FDA द्वारा स्वीकृत गररएको वा खाली गररएको उत्पादिको रूपमा एकै 

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
http://www.hrsa.gov/cicp/


  

संशोधित: धिसेम्बर 2020 

d in NepaliWor17/2020 via Master/Caregivers 12/d for Recipients aneet Vaccine Fact Sh19 -COVIDPfizer   

Page 6 of 7 
 

प्रकारको समीिा गररएको छैि। निनित मापदण्डहरू पूरा हुाँदा FDA ले EUA जारी गिन सक्छ, जसमा कुिै पनि 

यथोनित, नस्वकृत, उपलब्ध वकैनल्पकहरू छैिि् भन्िे कुरा पदनछ। साथै, FDA निणनय COVID-19 महामारीको 

अवनधमा COVID-19 को रोकथाम गिनका लानग उत्पादि प्रभावकारी हुि सक्छ र उत्पादिको ज्ञात र सतभानवत 
जोनखमहरू भन्दा धेरै उत्पादिका ज्ञात र सतभानवत जोनखमहरू हुन्छि् भन्िे कुरा देखाउाँदै गदान उपलब्ध भएको 

वैज्ञानिक प्रमाणको पूणनतामा आधाररत हुन्छ। COVID-19 महामारीको अवनधमा नबरामीको उपिारमा प्रयोग 
गररिे उत्पादिलाई अिुमनत नदि यी सबै मापदण्ड पूरा गिुनपछन। 

 
निलतबि िभएसतम वा रद्द िगदानसतम (जुि उत्पादिहरू अब उपरान्त प्रयोग गिन सनकाँ दैि) यी उत्पादिहरूको 

आपतकालीि प्रयोगलाई प्रमानणत गिे COVID-19 EUA प्रकोपको अवनधमा Pfizer-BioNTech COVID-19 

खोपको EUA प्रभावकारी हुन्छ। 

 
 
 

 

 
नितिद्वारा उत्पादि भएको छ 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 

 
 

 
नितिको लानग उत्पादि गररएको छ 

BioNTech उत्पादि गिे GmbH  

An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, Germany 

 
LAB-1451-0.7 

 

संशोनधत: नडसेतबर 2020 
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नवदु्यतीय निनकत्सा रेकडनहरू/प्रनतरिण जािकारी प्रणालीका 
लानग यो तथ्य पािा खोप प्राप्तकतानलाई उपलब्ध गराइएको नथयो 
भन्िे कुरालाई ध्यािमा राख्ि स्क्याि गिुनहोस्।  

बाकोडन नमनत: 12/2020 

 


