कोभिड-१९ खोप:

कल्पना (भ्रम) र तथ्यहरु
कोभिड -१९ जस्ता िाइरसहरुलाई फैलन रोक्ने र भिनले पुर्ााउने असर कम गने िररकाहरु मध्ये एउटा खोप हो।
क्यानडामा कुनै पभन खोप लगाइनु िन्दा पभहला भिनीहरुको टे स्ट गररन्छ र भिनीहरु सुरभिि र प्रिावकारी छन् िन्ने
भनभिि गररन्छ। िपाईंले खोपको बारे मा प्रसस्त भ्रामक सूचना सुन्या र्ा पढ्या हुन सक्छ, र िपाईंले भवश्वस्त स्रोिबाट
मात्र सूचना भलनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ा छ।
यो फ्याक्टशीट (तथ्य पाना) मा उल्लेखित सूचनाको श्रोत क्यानडाको पखिक हेल्थ एजेन्सी, अन्टे रियो पखिक
हेल्थ ि विश्व स्वास्थ्य संगठन हुन्।

भ्रम: कोभिड -१९ खोप सुरभिि छै न भकनभक र्ो भछट्टै बनाइर्ो।
तथ्य: कोभिड -१९ साने िाइरस पुरै नर्ा होइन; सासा (SARS) जस्तै हो र MERS CoV भनकै राम्ररी अध्ध्ध्यन
गररएको छ। भवश्विरर प्रर्ोग गररने अरु खोपहरुले पालना गर्ाा, भवभिन्न जाभि र पृष्ठिू भम िएका स्वर्ंसेवीहरुमा
गररएको पररिर् सभहिका शिा पु रा गरे र र्ो खोप अनु मोभिि िर्ो। कोभिड -१९ खोप बनाउन धेरै िे शहरुले
आभथाक सहर्ोग गरे र र्ो भवश्विररका िे शहरुबाट अनुमोभिि छ।

भ्रम: कोभिड-१९ खोपले मेरो डड एन ए पररवर्तन गनेछ।
तथ्य: कोभिड -१९ साने िाइरस परु ै नया होइन; सासत (SARS) जस्र्ै हो र MERS CoV ननकै राम्ररी
अध्धध्धयन गररएको छ। ववश्विरर प्रयोग गररने अरु खोपहरुले पालना गयात, ववभिन्न जानर् र पष्ृ ठिूभम िएका
स्वयंसेवीहरुमा गररएको पररक्षण सहहर्का शर्त पुरा गरे र यो खोप अनुमोहिर् ियो। कोभिड -१९ खोप
बनाउन धेरै िे शहरुले आर्थतक सहयोग गरे र यो ववश्विररका िे शहरुबाट अनुमोहिर् छ।

भ्रम: कोभिड १९ खोपको कडा साइड इफेक्टहरु छन् र र्ो िपाईंको स्वास्थ्यका लाभग खिरापूर्ा
छ।
तथ्य: छोटो समर् रहने केही हल्का ररर्ाक्सनहरु जस्तै हल्का ज्वरो, पाखुरामा िु ख्ने, र टाउको िु ख्ने
हुन सक्छन् जुन कुनै जभटलिा नल्याई हराउँ छन्। स्वास्थ्य भवज्ञले र्ी ररर्ाक्सनहरुको ख्याल
राख्छन्। र्ी हल्का ररर्ाक्सनहरु सामान्य हुन् जसको अथा खोपले िपाईंको शरीरमा काम गिै छ।
गम्भीर ररर्ाक्सनहरु जस्तै एलजीक ररर्ाक्सन ज्यािै कम हुन्छन्। खोप केन्द्रमा िपाईंलाइ
स्वास्थ्यकमीले १५ िे खख ३० भमनेट सम्म पखान िन्नेछन् िा भक मेभडकल स्टाफले िपाईंको अवस्था
हेरी आवश्यक परे सहर्ोग प्रिान गना सक्नेछन्।

भ्रम: कोभिड १९ खोप भलएको कारर् मे रो मृत्यु हुन सक्छ।
तथ्य: कोभिड १९ खोपको प्रत्यि पररर्ामको रुपमा कसै को मृत्यु िएको जानकारीमा छै न।

भ्रम: कोभिड १९ खोपका िीर्ाकालीन साइड इफेक्ट छन् ।
तथ्य: जारी अध्यर्नमा आज सम्म कुनै िीर्ा कालीन असर पुर्ााएको जानकारी छै न। अध्यर्नहरु
भनगरानीका लाभग जारी नै रहने छन्।

भ्रम: कोभिड १९ खोप भलंिा कोभिड १९ िाइरस सछा ।
तथ्य: अध्यर्न अझै हुँिैछन्। पखिक हेल्थले र्भि बुस्टर शट आवश्यक छ िन्ने सूचना उपलब्ध िए
सवासाधारर्लाई जानकारी गराउने छ।

भ्रम: र्ो खोपले कोभिड १९ बाट िीर्ाकाभलन संरिर् भिने छै न।
तथ्य: अझै अध्यर्नहरु हुँिैछन्। पखिक हेल्थले र्भि बुस्टर शट आवश्यक छ िन्ने सूचना उपलब्ध
िए सवासाधारर्लाई जानकारी गराउने छ।

भ्रम: मलाई कोभिड १९ िैसक्यो, िसथा मैले खोप भलन जरुरी छै न।
तथ्य: हामीलाई अझै र्ो िाइरसको बारे मा पर्ााप्त जानकारी छै न। कोहीकोही माभनसहरुलाई एक
पटक िन्दा बढी कोभिड १९ िएको छ। र्भि िपाईंलाई कोभिड िैसकेको छ िने पभन खोप भलनु
उभचि हुन्छ।

भ्रम: कोभिड१९ खोप भलएपभछ मास्क लगाइरहनु जरुरी छै न।
तथ्य: खोप भलइसके पभन मास्क लगाउनु र शारीररक िु री कार्म राख्न अझै आवश्यक छ। पखिक हेल्थ
अभधकारीले कभहलेिेखख पूवा सावधानी आवश्यक छै न िन्ने जानकारी गराउनेछन्।

भ्रम: कोभिड १९ खोप बाँझोपनको कारर् बन्छ।
तथ्य: बाँझोपन र कोभिड १९ खोप बीच कुनै वैज्ञाभनक सबन्धहरु छै नन्।

भ्रम: र्भि मसंग कुनै अन्तभनाभहि मे भडकल अवस्था छ िने मैले कोभिड १९ खोप भलन हुँिैन।
तथ्य: कोभिड १९ खोप भलनु अभर् िपाईंले स्वास्थ्य सेवा प्रिार्क (provider) सँग आफ्नो भवगििे खखको
मेभडकल अवस्थाका आधारमा कुरा गनुा महत्त्व्पूर्ा हुन्छ।

भ्रम: खोप लगाउिा कुन कोभिड १९ खोप लाउने िनेर म छान्न सक्छु ।
तथ्य: िपाईं कुन कोभिड १९ खोप लाउने िने र छान्न सक्नु हुने छै न, र्ो खोप लाउने बेला कुन खोप उपलब्ध
छ िन्ने कुरामा िर पछा । हाल सम्म क्यानडाले अनु मोिन गरे का फाइजर, मडे नाा, आस्टर जेभनका, जोह्सन
एण्ड जोह्सन/ज्यानसेन लगार्ि सबै खोपहरु प्रिावकारी छन् र िपाईंलाई भसभकस्त भवरामी हुनबाट र्ा
कोभिड १९ िाइरसद्वारा हुनसक्ने मृत्युबाट जोगाउँ नेछन्।

