COVID-19 को खोपसम्बन्धी सञ्चारबारे प्रारम्म्िक टुलककट
डिसेम्बर 20, 2020 मा अपिेट गररएको

परिचय
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ु ाव, सामाम्िक सञ्िालको िाषा र ववश्वसर्ीय स्रोतहरू समावेश गरी यो प्रारम्म्िक टुलककटलाई तयार पाररएको हो । तपाईंका तात्काललक
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यसलाई ववस्तार गररर्ेछ ।
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छलफलका विषय
•

ओहायो राज्य पूरै राज्यमा COVID-19 को सिु क्षित तथाप्रभािकािी खोप ववतरण गर्न तयार छ । हामीले र्दई
ु वटा स्पष्ट लक्ष्यहरू तय गरे का छौं: िीवर्को रिा गर्े र
िाइरसको फैलावटलाई कम गर्े ।

•

COVID-19 को खोप ववकासमा फ्लु वा र्दार्दरु ा िस्ता अन्य खोपहरूको तुलर्ामा कयौं धेरै चरणहरू समावेश थथए । FDA र स्वतन्र थचककत्सा ववशेषज्ञहरूले यी खोपहरूको
ववस्तत
ृ र गहर् ढङ्गले मूल्याङ्कर् गररएको छ िन्र्े कुरालाई सुतर्म्श्चत गरे का छर् ् ।

•

प्रारम्िमा सीलमत सङ््यामा मार खोपहरू उपलब्ध हुर्ेछर् ् । राज्यमा खोप आइपुग्र्ासाथ खोप लगाउर् रोज्र्े मातर्सहरूका लाथग सकेसम्म तछटो व्यापक रूपमा खोप
उपलब्ध गराउर्े कुरामा ओहायो राज्य प्रततबद्ध रहे को छ । ओहायो राज्यले खोप आइपुग्र्े बबम्त्तकै चरण 1A मा सबैिन्र्दा पहहले खोप प्राप्त गर्े मातर्सहरू ककटार्
गररसकेको छ र त्यस्ता मातर्सहरूले खोप लगाउर् रोिेको खण्िमा उर्ीहरूलाई सबैिन्र्दा पहहले खोप लगाइर्ेछ । ती मतर्सहरू यस प्रकार छर् ्:

•

o

COVID-19 का बबरामीहरूको उपचार तथा स्याहारमा तर्यलमत रूपमा संलग्र् स्वास््य सेवा प्रर्दायक तथा कमनचारीहरू ।

o

र्लसनङ होमहरूका तर्वासी र त्यहाँ कायनरत कमनचारीहरू ।

o

अलसस्टे ि लललिङ फलसललटीहरूका तर्वासी र त्यहाँ कायनरत कमनचारीहरू ।

o

मर्ोरोग अस्पतालहरूका बबरामी र त्यहाँ कायनरत कमनचारीहरू ।

o

सामूहहक घर वा केन्रहरूमा रहे का बौवद्धक अपाङ्गता िएका मातर्स तथा मार्लसक रोगी र त्यहाँ कायनरत कमनचारीहरू

o

ओहायो िेटेरन्स होमहरूका तर्वासी र त्यहाँ कायनरत कमनचारीहरू ।

o

EMS रे स्पोन्िरहरू ।

यो खोपले कोरोर्ा िाइरसबाट सङ्रलमत मातर्सहरूको रोगको गम्िीरतालाई घटाउर्े र्दे खाएको छ । अथधकांश ओहायोवासीहरूले खोप लगाएका खण्िमा गम्िीर रूपमा
बबरामी िई अस्पताल िर्ान हुर्ुपर्े र्दर र मत्ृ यु र्दर घटाउर् मद्दत पुग्र्े र्दे खखन्छ ।

•

अथधकांश ओहायोवासीहरूले खोप र्लगाइसक्र्दासम्म िाइरसको फौलावटलाई रोक्र्मा मद्दत गर्े उपलब्ध सबै टुलहरूको प्रयोग तर्कै र्ै महत्त्वपूणन रहर्े र्दे खखन्छ ।

तपाईंले तर्रन्तर रूपमा मास्क लगाइरा्र्ुियो र िौततक र्दरू ी कायम रा्र्ुियो िर्े तपाईं िाइरसबाट सङ्रलमत हुर्े सम्िावर्ा कम हुर्ुका साथै िाइरस फैलर्े र्दर कम
हुर्ेछ । खोप लगाउर्क
ु ा साथसाथै रोकथामका उथचत उपायहरू अपर्ाएको खण्िमा COVID-19 बाट सबैिन्र्दा बढी सरु क्षित रहर् सककर्ेछ ।
•

COVID-19 का खोपहरूले िीवर् रिा गर्न सक्छर् ् । COVID-19 रोग प्राणघातक छ र यसले 8,000 िन्र्दा बढी ओहायोवासी र संयुक्त राज्य अमेररकािरर 316,000
मातर्सको ज्यार् ललइसकेको छ ।(डिसेम्बर 20, 2020 मा अपलोि गररएको त्याङ्क अर्ुसार)

•

खोपका साइि इफेक्ट (र्दष्ु प्रिाव) हरू एकर्दमै कम छर् ् । प्रायिसो र्दे खखर्े साइि इफेक्टहरूमा थकार् लाग्र्े, टाउको र्द्
ु र्े, खोप लगाएको ठाउँ मा र्द्
ु र्े वा रातो हुर्े र

मांशपेशी वा िोर्ी र्द्
याउर्े िएकाले तपाईंले खोप लगाउँ र्दा राम्रो हुन्छ र खोपले तपाईंलाई यो
ु र्े आहर्द पर्दन छर् ् । यी समान्य साइि इफेक्टहरूले तपाईंलाई हातर् र्पुर्
प्राणघातक िाइरस सङ्रमण लाग्र् वा फैलाउर्बाट बचाउँ छ ।
•

चरणबद्ध अवधारणा अर्ुसार COVID-19 को खोप ववतरण कायनरमका प्रारम्म्िक चरणहरूमा खोपको आपूततन अत्यन्तै िोखखममा रहे का मातर्सहरूका लाथग मार उपलब्ध
हुर्ेछ । आपतू तन बढ्र्दै िाँर्दा खोप लगाउर् रोज्र्े सबै ओहायोवासीहरूका लाथग COVID-19 को खोप उपलब्ध हुर्ेछ ।

•

आपतक
् ालीर् अवस्थामा प्रयोग गर्े अर्ुमतत (Emergency Use Authorization, EUA) ले कुर्ै थचककत्सकीय उत्पार्दर् (िस्तै खोप) का ज्ञात वा सम्िाववत

िोखखमहरूिन्र्दा फाइर्दाहरू बढी िएमा िर्स्वास््य सङ्कटका बेला त्यस्ता स्वीकृतत प्राप्त र्गरे का उत्पार्दर् प्रयोग गर्े अथधकार वा स्वीकृतत प्राप्त गरे का थचककत्सकीय
उत्पार्दर्को अर्ौपचाररक प्रयोगलाई अर्ुमतत हर्दन्छ । Pfizer-BioNTech र Moderna ले तयार गरे का COVID-19 का खोपहरूलाई गहर् समीिापश्चात ् आपतक
् ालीर्
अवस्थामा प्रयोग गर्े अर्ुमतत (EUA) हर्दइएको छ । ववगतमा पतर् Ebola, H1N1, Zika र अन्य रोगहरूसँग सम्बम्न्धत उत्पार्दर्, उपकरण तथा औषथधहरूलाई पतर्

आपतक
् ालीर् अवस्थामा प्रयोग गर्े अर्ुमतत (EUA) हर्दइएको थथयो । महामारीको अन्त्य र्हुँर्दासम्म EUA मान्य रहहरहन्छ र त्यसपतछ FDA ले EUA रद्द गछन वा FDA ले
पारम्पररक इिाितपरका लाथग ती उत्पार्दर्लाई स्वीकृतत प्रर्दार् गछन । FDA ले EUA हर्दइसकेपतछ प्रत्येक खोपको सुरिालाई र्म्िकबाट अर्ुगमर् गछन । औषथध
उत्पार्दकहरूलाई सकेसम्म तछटो FDA ले परम्परागत रूपमा इिाितपर प्रर्दार् गरे को खोपको अर्ुमतत ललर् प्रोत्साहहत गररन्छ ।
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चिण 1
सावनितर्क सन्र्दे श

•

COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रिावकारी छर् ् र ती खोपहरू सबैिन्र्दा िोखखममा रहे का ओहायोवासीहरूलाई ववचारपूवक
न
ववतरण गररँर्दैछर् ् । हामी सबैिन्र्दा पहहले सबैिन्र्दा बढी िोखखममा रहे का हाम्रा बबरामीहरूलाई खोप हर्दएर हाम्रा

यो चरणमा अत्यावश्यक िेरका

ओहायोवासीहरूलाई सरु क्षित रा्र्े छौं ।
•

कमनचारीहरूलाई समावेश गररएको

रा्र्े पालो हाम्रो हो । तपाईंले रोज्र्ुियो िर्े तपाईं सबैिन्र्दा पहहले COVID-19 को सुरक्षित तथा प्रिावकारी खोप लगाउर्े

छ
यो चरणमा उच्च िोखखमका

ववगत कयौं महहर्ार्दे खख तपाईं ओहायो राज्यको हे रचाहमा महत्त्वपूणन िूलमका खेल्र्दै आइरहर्ुिएको छ। अब तपाईंको ्याल
व्यम्क्तहरू मध्येमा पर्ह
ुन ु र्ेछ । खोप लगाएर आफूलाई, आफ्र्ो पररवारलाई र आफूले हे रचाह गर्े मातर्सहरूलाई सुरक्षित
रा्र्ुहोस ् ।

•

अवस्थाहरूमा रहे का

यस महामारीमा ओहायो राज्य सबैिन्र्दा बढी िोखखममा रहे का मातर्सहरूमा केम्न्रत रहको छ । यो चरणमा खोपको आपतू तन

सीलमत रहर्े िएकाले हामी खोप लगाउर् रोज्र्े सबैिन्र्दा बढी िोखखममा रहे का मातर्सहरूलाई सबैिन्र्दा पहहले खोप उपलब्ध

मातर्सहरूलाई समावेश गररएको

गराउर्े छौं ।

छ
खोपको र्दोस्रो िोिसम्बन्धी

•

ररमाइन्िर

COVID-19 बाट अथधकतम सुरिा प्राप्त गर्न Pfizer-BioNTech र Moderna* का खोपहरू लगाउर्े मातर्सहरूले खोपको र्दोस्रो िोि
लगाउर्प
ु र्े हुन्छ । आफूलाई, आफ्र्ो पररवारलाई र तपाईंले हे रचाह गर्े मातर्सहरूलाई सरु क्षित रा्र् COVID-19 खोपको र्दोस्रो
िोि लगाउर्े व्यवस्था लमलाउर्ुहोस ् । Pfizer खोपका हकमा, पहहलो पटक खोप लगाएको 21 हर्दर्पतछ खोपको र्दोस्रो िोि

यो चरणमा खोपका लगाउर्

लगाउर्ुपर्े हुन्छ । Moderna* खोपका हकमा िर्े पहहलो खोप लगाएको 28 हर्दर्पतछ खोपको र्दोस्रो िोि लगाउर्ुपर्े हुन्छ ।
*FDA ले आपतक
् ालीर् अवस्थामा प्रयोग गर्न अर्ुमतत हर्दर् बाँकी छ ।
•

र्पाउर्े मातर्सहरू
अको चरणमा खोप पाउर्े

ओहायोवासीहरूलाई COVID-19 का सुरक्षित तथा प्रिावकारी खोपहरू उपलब्ध गराइर्ेछर् ् ।
•

मातर्सहरू, यहर्द पहहचार् गररएमा
खोप सेवा प्रर्दायकहरू

खोप कायनरमको यो प्रारम्म्िक चरणमा खोपको आपूततन सीलमत मारामा हुर्ेछ । आपूततन बढ्र्दै िाँर्दा खोप लगाउर् रोज्र्े सबै
COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रिावकारी छर् ् । [insert vulnerable community] को सर्दस्यका रूपमा तपाईंले खोप
लगाउर् रोज्र्ुिएको खण्िमा तपाईंले अको चरणमा खोप प्राप्त गर्ह
ुन ु र्ेछ ।

•

COVID-19 सम्बन्धी िार्कारीको कुरा आउँ र्दा सबैिन्र्दा ववश्वसर्ीय स्रोतहरू िर्ेका व्यम्क्तका तर्िी थचककत्सक, थचककत्सा

ववशेषज्ञ र आकम्स्मक किका थचककत्सक र त्यसपतछ िर्स्वास््यका अथधकारीहरू हुर् ् । खोप सेवा प्रर्दायकका रूपमा तपाईं

पतर् आफ्र्ा बबरामी र आफ्र्ो िेरका मातर्सहरूका लाथग िार्कारीको एउटा ववश्वसर्ीय स्रोत बन्र् सक्र्ह
ु ु न्छ । ओहायो राज्य

िीवर्को रिा गर्न र िाइरसको फैलावटलाई कम गर्न पूरै राज्यमा COVID-19 का सुिक्षित तथा प्रभािकािी खोपहरू ववतरण गर्न
तयार छ ।
खोपप्रतत आशङ्का गर्े

•

मातर्सहरूका लाथग िार्कारी

•

COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रिावकारी छर् ् ।

खोपसम्बन्धी िार्कारीका कुर्-कुर् स्रोतहरूमा ववश्वास गर्न सककन्छ िन्र्े कुरा थाहा पाउर् गाह्रो छ । र्दि
ु ानग्यवश, इन्टरर्ेटमा
COVID-19 का खोपहरूसम्बन्धी खतरर्ाक गलत िार्कारी राखखर् सक्छर् ् । सबैिन्र्दा उत्तम ववकल्प िर्ेको तपाईंले

ववश्वसर्ीय िार्कारीमाफनत खोपका बारे मा आफैं लाई िार्कार रा्र्ु हो । खोपसम्बन्धी ववश्वसर्ीय तथा त्यमा आधाररत
िार्कारी प्राप्त गर्े तररका बारे मा थप िान्र्ुहोस ् वा COVID-19 सम्बन्धी लम्याहरूलाई खारे ि गररएको िार्कारीको सूची
हे र्ह
ुन ोस ् ।
•

खोप ववकास गर्े प्रकरयामा कुर्ै पतर् छोटो बाटो अपर्ाइएको छै र् । COVID-19 का खोपहरूको ववकास प्रकरयामा लाखौं

ओहायोवासीहरूलाई र्दशकौंर्दे खख सफलतापूवक
न सुरक्षित रा्र्दै आएका फ्लु वा र्दार्दरु ा िस्ता अन्य रोगहरूका लाथग ववकास गररर्े
खोपहरूका तल
ु र्ामा धेरै चरणहरू समावेश गररएका छर् ् ।
•

COVID-19 का खोपहरू हालासालै ववकलसत गररएतापतर् Pfizer-BioNTech र Moderna ले यी खोपहरू तयार पार्न प्रयोग गरे को
mRNA खोपहरूमा प्रयोग हुर्े प्रववथधबारे िर्े र्दशकौंर्दे खख अध्ययर् हुँर्दै आएको छ ।

•

षियन्रका लसद्धान्तहरू (कम्न्स्परे सी ्योरी) मा ववश्वास र्गर्ह
ुन ोस ् । COVID-19 का खोपहरू अथक अर्ुसन्धार्, र्वीर् ववज्ञार् र
गहर् ववश्लेषणपतछ मार तयार गररएका हुन्छर् ् । यो खोप तयार गर्न प्रयोग गररएको ववज्ञार् राम्रो छ र तर्यामक तर्कायहरूले
यी खोपहरूको ववस्तत
ृ तथा गहर् ढङ्गले मूल्याङ्कर् गरे का छर् ् ।
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भाषासिम्बन्धी सुझािहरू

de Beaumont Foundation ले हालसालै गरे को एउटा अर्ुसन्धार्मा महामारीका बेला केही शब्र्दावली अझ बढी प्रेरक हुन्छर् ् िन्र्े कुरा पत्ता लगाएको छ ।
बढी प्रेिक

कि प्रेिक

महामारी

कोरोर्ा िाइरस, COVID-19

फेस मास्क

अर्ह
ु ार छोप्र्े कपिा (फेलसयल किररङ)

अत्यावश्यक िेरका कमनचारी

अग्रपङ्म्क्तमा काम गर्े कमनचारी

प्रोटोकल

िर्ार्दे श, तर्र्दे लशका, तर्यन्रण, आर्दे श

घरमै बस्र् हर्दइएको आर्दे श

लकिाउर्, आरामक बन्र्दे िहरू

व्यम्क्तगत म्िम्मेवारी

राम्ष्िय कतनव्य

िर्स्वास््य तर्काय

सरकारी स्वास््य संस्था

त्यमा आधाररत

ववज्ञार्, िेटा वा थचककत्सामा आधाररत

सामाम्िक र्दरू ी

िौततक र्दरू ी

िाइरसबाट मुक्त हुर्े

िाइरससँग लड्र्े, िाइरसलाई र्दबाउर्े, िाइरसलाई हराउर्े

प्रिावकारी तथा सुरक्षित खोप

छोटो समयमा ववकास गररएको खोप

4

COVID-19 को खोपसम्बन्धी सञ्चारबारे प्रारम्म्िक टुलककट
डिसेम्बर 20, 2020 मा अपिेट गररएको

ग्राफफक्स तथा आर्ट िकट
चिण 1A

ओहायो राज्यको खोप काययक्रम
– चरणबद्ध अवधारणा

चरण 1 मा खोपको
आपूर्तय सीममत

चरण 1A
COVID-19 का बबरामीहरूको उपचार तथा

मात्रामा हुनेछ ।

स्याहारमा र्नयममत रूपमा संलग्न

खोप कार्यक्रम अत्र्न्तै

नमसयङ होमहरूका र्नवासी र त्यहााँ काययरत

जोखखम समूहमा रहे का

मानिसहरूसम्म पुग्िमा
केन्द्न्ित रहिेछ ।

स्वास््यकमी तथा कमयचारीहरू

कमयचारीहरू

अमसस्टे ड मलमिङ फमसमलटीहरूका र्नवासी र
त्यहााँ काययरत कमयचारीहरू

सामूहहक घर वा केन्द्रहरूमा बस्ने

ववकाससम्बन्द्धी अपाङ्गता िएका र

मानमसक स्वास््य समस्याहरू िएका
मार्नस र त्यहााँ काययरत कमयचारीहरू

ओहायो िेटेरन्द्स होमहरूका र्नवासी र
त्यहााँ काययरत कमयचारीहरू
EMS रे स्पोन्द्डरहरू

राज्य मातहतका मनोरोग अस्पतालहरूका
बबरामी र त्यहााँ काययरत कमयचारीहरू

उपलब्ध सबै खोपहरू खोप लगाउि रोज्ने मानिसहरूलाई दिइिेछ ।
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सिग्र चिणबद्ध अिधािणा

ओहायो राज्यको खोप काययक्रम
लक्ष्यहरू

– चरणबद्ध अवधारणा

जीवनको रक्षा गने र िाइरसको फैलावटलाई कम गने।

खोप काययक्रमको प्रारम्म्िक चरणमा खोपको आपूर्तय सीममत मात्रामा हुनेछ । ओहार्ो राज्र् अको
चरणमा कदहले प्रवेश गिे भन्िे कुरा खासगरी उपलब्ध हुिे खोपको मात्रामा निभयर रहन्छ ।

चरण 1

चरण 2

चरण 3 - 4

सीममत आपूर्तय

आपूर्तय बढ्ने

व्यापक रूपमा उपलब्ध

र्ो खोप गम्भीर अवस्थाका बबरामीहरूका लागग सीममत

र्ो चरणमा खोपको मात्रा बढ्िै जान्छ र खोप

व्र्ापक रूपमा खोप उपलब्ध भइसकेपनछ

मानिसहरूका लागग खोप उपलब्ध हुिछ
े । र्ो
चरणमा पनि सबै ओहार्ोवासीहरूका लागग खोप

ओहार्ो राज्र्ले रणिीनतक रूपमा खोप

मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । ओहार्ो राज्र्ले सबैभन्िा बढी
जोखखममा रहे का मानिसहरूका साथसाथै COVID-19 का
बबरामीहरूको उपचार र हे रचाहमा संलग्ि स्वास््र्कमी
तथा कमयचारीहरूमा लक्षित रहे र खोप कार्यक्रम सञ्चालि
गिेछ । र्ो चरणमा सबै ओहार्ोवासीहरूका लागग खोप
उपलब्ध हुिे छै ि ।

लगाउि रोज्िे गम्भीर अवस्थामा रहेका अन्र्

उपलब्ध हुिे छै ि ।

ओहार्ोवासीहरूले खोप लगाउि रोजेको खण्डमा
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दििेछ । र्ी चरणहरूमा
सबै ओहार्ोवासीहरूका लागग खोप उपलब्ध हुि
थाल्िेछ ।

आपूनतय बढे सँगै खोप लगाउि रोज्ने सबै ओहार्ोवासीहरूका लागग COVID-19 को खोप उपलब्ध हुिेछ ।
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प्रायः सोधधने प्रश्नहरू

प्रायः सोधधने प्रश्नहरू

प्रायः सोधधने
प्रश्नहरू

प्रायः सोधधने
प्रश्नहरू

प्रायः सोधधने प्रश्नहरू

मिथ्या बनाि तथ्य

प्रायः सोधधने
प्रश्नहरू

त्यहरूमा ववश्वास गनह
ुय ोस ् ।
COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रभावकारी छि ् ।

मिथ्या बनाि तथ्य

मिथ्या बनाि तथ्य

त्यहरूमा ववश्वास गनह
ुय ोस ् ।
COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रभावकारी छि ् ।

त्यहरूमा ववश्वास गनह
ुय ोस ् ।
COVID-19 का खोपहरू सुरक्षित तथा प्रभावकारी छि ् ।
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विश्िसनीय स्रोत तथा मलङ्कहरू
•

ओहायो स्वास््य वविागको COVID-19 खोपसम्बन्धी वेबसाइट - https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

o
o
o
o
o
o
o
•

COVID-19 को खोपसम्बन्धी लम्या बर्ाम त्य
COVID-19 का खोपहरूका बारे मा प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू (FAQ)
स्वास््य सेवा प्रर्दायकहरूका बारे मा प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू (FAQ)
COVID-19 का खोप प्रर्दायकसम्बन्धी िार्कारी
ओहायो राज्यको खोप कायनरमको चरणबद्ध अवधारणाको ग्राकफक PDF | JPEG
चरण 1A को खोप ववतरणसम्बन्धी ग्राकफक PDF | JPEG
चरण 1A को खोप ववतरणसम्बन्धी त्य पार्ा (फ्याक्ट लसट)

रोग तर्यन्रण तथा रोकथाम केन्रका स्रोतहरू

o
o
o
o
o
o

CDC ले तयार पारे को सञ्चारसम्बन्धी टुलककट
COVID-19 को खोप लगाउर्ुका फाइर्दाहरू

सबैिन्र्दा पहहले क-कसले खोप लगाउर् पाउँ छर् ् ?

आफ्र्ो खोपसम्बन्धी अपोइन्टमेन्टमा के अपेिा रा्र्े
खोपहरू सुरक्षित छर् ् िन्र्े कुराको सुतर्म्श्चतता
ववलिन्र् ककलसमका खोपहरू
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सािाजिक सञ्िाल
सािाजिक सञ्चालका लाधि सुझाइएका सािग्रीहरू
शीषटक

Facebook म्यासेि

Twitter/Instagram म्यासेि

चरण 1A/

ओहायोका लक्ष्यहरू स्पष्ट छर् ्: िीवर्को रिा गर्े र िाइरसको फैलावटलाई कम गर्े । खोप

ओहायोका लक्ष्यहरू िर्ेका िीवर्को रिा गर्े र िाइरसको #फैलावटलाई कम गर्े हुर् ्

स्वास््यकमी र #COVID19 का बबरामीहरूको हे रचाहमा संलग्र् कमनचारीहरूलाई केन्रमा राखखर्ेछ ।

अत्यावश्यक िेरका स्वास््यकमी र #COVID19 का बबरामीहरूको हे रचाहमा संलग्र्

यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine #InThisTogetherOhio

कमनचारीहरूलाई केन्रमा राखखर्ेछ । यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ➡️
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine #InThisTogetherOhio

[चरण 1A ग्राकफक]

[चरण 1A ग्राकफक]

खोप कायनरमको यस प्रारम्म्िक चरणमा खोपको आपूततन सीलमत हुर्ेछ । खोपको आपूततन बढ्र्दै िाँर्दा

खोप कायनरमको यस प्रारम्म्िक चरणमा खोपको आपूततन सीलमत हुर्ेछ । खोपको

राज्यको चरणबद्ध अवधारणका बारे मा यहाँ थप िार्कारी प्राप्त गर्ह
ुन ोस ् ⬇️

खोपहरू उपलब्ध गराइर्ेछ । ओहायो राज्यको चरणबद्ध अवधारणका बारे मा यहाँ थप

चरणबद्ध अवधारणा

चरणबद्ध अवधारणा

कायनरमको यस प्रारम्म्िक चरणमा सबैिन्र्दा बढी िोखखममा रहे का मातर्स, अत्यावश्यक िेरका

खोप लगाउर् रोज्र्े सबै ओहायोवासीहरूलाई #COVID19 का खोपहरू उपलब्ध गराइर्ेछ । ओहायो

यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
[चरणबद्ध अवधारणाको ग्राकफक]

। #खोप कायनरमको यस प्रारम्म्िक चरणमा सबैिन्र्दा बढी िोखखममा रहे का मातर्स,

आपूततन बढ्र्दै िाँर्दा खोप लगाउर् रोज्र्े सबै ओहायोवासीहरूलाई #COVID19 का
िार्कारी प्राप्त गर्ुह
न ोस ् ⬇️
यहाँ थप िान्र्ह
ु ोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
[चरणबद्ध अवधारणाको ग्राकफक]

चरणबद्ध अवधारणा

#COVID19 का खोपहरू ववतरण कायनरमको पहहलो चरणमा सबैिन्र्दा पहहले सबैिन्र्दा बढी

#COVID19 का खोपहरू ववतरण कायनरमको पहहलो चरणमा सबैिन्र्दा पहहले सबैिन्र्दा

िोखखममा रहे का मातर्सहरू र COVID-19 का बबरामीहरूको उपचारमा संलग्र् स्वास््यकमीहरूलाई

बढी िोखखममा रहे का मातर्सहरू र COVID-19 का बबरामीहरूको उपचारमा संलग्र्

खोप उपलब्ध गराइर्ेछ। यो चरणमा सबै ओहायोवासीहरूका लाथग खोप उपलब्ध हुर्े छै र् तर आपूततन

स्वास््यकमीहरूलाई खोप उपलब्ध गराइर्ेछ। यो चरणमा सबै ओहायोवासीहरूका

बढ्र्दै िाँर्दा खोप लगाउर् रोज्र्े सबै ओहायोवासीहरूलाई खोप उपलब्ध गराइर्ेछ । यहाँ थप
प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू

िान्र्ुहोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

लाथग खोप उपलब्ध हुर्े छै र् । यहाँ थप िान्र्ह
ु ोस ् ➡️
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

#COVID19 को खोप ववतरण कायनरमका प्रारम्म्िक चरणहरूमा गम्िीर अवस्थाहरूमा रहे का

#COVID19 को खोप ववतरण कायनरमका प्रारम्म्िक चरणहरूमा गम्िीर अवस्थाहरूमा

तर्म्श्चत मातर्सहरूका लाथग मार सीलमत मारामा खोप उपलब्ध हुर्ेछ । यो चरणमा सबै

रहे का तर्म्श्चत मातर्सहरूका लाथग मार सीलमत मारामा खोप उपलब्ध हुर्ेछ । यो

यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ⬇️

चरणबद्ध अवधारणाका बारे मा यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ⬇️

ओहायोवासीहरूका लाथग खोप उपलब्ध हुर्े छै र् । ओहायो राज्यको चरणबद्ध अवधारणाका बारे मा

यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

चरणमा सबै ओहायोवासीहरूका लाथग खोप उपलब्ध हुर्े छै र् । ओहायो राज्यको

यहाँ थप िान्र्ुहोस ् ➡️ https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
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COVID-19 को खोपसम्बन्धी सञ्चारबारे प्रारम्म्िक टुलककट

डिसेम्बर 20, 2020 मा अपिेट गररएको

शीषटक

Facebook म्यासेि

Twitter/Instagram म्यासेि

प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू

#COVID19 खोपका सम्बन्धमा तपाईंसँग “के ओहायो राज्यले COVID-19 को खोपलाई अतर्वायन

#COVID19 खोपका सम्बन्धमा तपाईंसँग “के ओहायो राज्यले COVID-19 को खोपलाई

गर्ेछ ?” िस्ता प्रश्र्हरू छर् ् िन्र्े कुरा हामीलाई थाहा छ । यसको उत्तर हो "ओहायो राज्यले

अतर्वायन गर्ेछ ?” िस्ता प्रश्र्हरू छर् ् िन्र्े कुरा हामीलाई थाहा छ । यसको उत्तर हो

प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरूलाई यहाँ हे र्ह
ुन ोस ्

#COVID19 को खोपका बारे मा प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरूलाई यहाँ हे र्ह
ुन ोस ्
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ

खोपलाई अतर्वायन गर्े छै र्" । यो र यस्तै प्रश्र्हरूको िवाफ पाउर् #COVID19 को खोपका बारे मा

प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू

https://bit.ly/OhioVaccineFAQ

#COVID19 को खोपका सम्बन्धमा तपाईंसँग "ओहायो राज्यमा सबैिन्र्दा पहहले क-कसले खोप

#COVID19 को खोपका सम्बन्धमा तपाईंसँग "ओहायो राज्यमा सबैिन्र्दा पहहले क-

लगाउर् पाउर्ेछर् ् ?" िस्ता प्रश्र्हरू छर् ् िन्र्े कुरा हामीलाई थाहा छ । यो र यस्तै प्रश्र्हरूको

कसले खोप लगाउर् पाउर्ेछर् ् ?" िस्ता प्रश्र्हरू छर् ् िन्र्े कुरा हामीलाई थाहा छ । यो

िवाफ पाउर् #COVID19 को खोपका बारे मा प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरूलाई यहाँ हे र्ह
ुन ोस ्
https://bit.ly/OhioVaccineFAQ
प्रायः सोथधर्े प्रश्र्हरू

❓के ओहायो राज्यमा सबैका लाथग पुग्र्े खोप उपलब्ध हुर्ेछ ?
❓सबैिन्र्दा पहहले क-कसले खोप लगाउर् पाउर्ेछर् ् ?

❓मैले खोप कहहले लगाउर् पाउर्ेछु िन्र्े कुरा मलाई कसरी थाहा हुर्ेछ ?

सबै टुलहरू प्रयोग
गर्ुह
न ोस ्

सबै टुलहरू प्रयोग
गर्ुह
न ोस ्

लम्या बर्ाम त्य

"ओहायो राज्यले खोपलाई अतर्वायन गर्े छै र्" । यो र यस्तै प्रश्र्हरूको िवाफ पाउर्

र यस्तै प्रश्र्हरूको िवाफ पाउर् #COVID19 को खोपका बारे मा प्रायः सोथधर्े
प्रश्र्हरूलाई यहाँ हे र्ुह
न ोस ्

https://bit.ly/OhioVaccineFAQ

❓के ओहायो राज्यमा सबैका लाथग पुग्र्े खोप उपलब्ध हुर्ेछ ?
❓सबैिन्र्दा पहहले क-कसले खोप लगाउर् पाउर्ेछर् ् ?

❓मैले खोप कहहले लगाउर् पाउर्ेछु िन्र्े कुरा मलाई कसरी थाहा हुर्ेछ ?

ओहायो राज्यको COVID-19 को खोप ववतरण योिर्ाका बारे मा यी र यस्तै प्रश्र्हरूको िवाफ यहाँ

ओहायो राज्यको #COVID19 को खोप ववतरण योिर्ाका बारे मा यी र यस्तै प्रश्र्हरूको

पाउर्ुहोस ्: https://bit.ly/OhioVaccineFAQ #InThisTogetherOhio

िवाफ यहाँ पाउर्ुहोस ्: https://bit.ly/OhioVaccineFAQ #InThisTogetherOhio

तपाईंले मास्क लगाउर्े र सामाम्िक र्दरू ी कायम रा्र्े िस्ता राज्य रोकथामका उथचत उपायहरू

सामाम्िक र्दरू ी कायम रा्र्े िस्ता राज्य रोकथामका उथचत उपायहरू अपर्ाउर्ुिएको

िाइरसलाई फैलाउर्े सम्िावर्ालाई कम गर्न सककर्ेछ । यस कायनलाई तर्रन्तरता हर्दर्ुहोस ् ।
https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

फैलाउर्े सम्िावर्ालाई कम गर्न सककर्ेछ । https://coronavirus.ohio.gov/vaccine

#COVID19 को महामारी रोक्र् हामीलाई उपलब्ध सबै टुलहरूको आवश्यकता पछन । COVID-19 # को

#COVID19 को महामारी रोक्र् हामीलाई उपलब्ध सबै टुलहरूको आवश्यकता पछन ।

लगायतका सबै उपायहरू अपर्ाएको खण्िमा हामी यस महामारीबाट पार पाउर् सक्र्े छौं ।
#InThisTogetherOhio

रहर्े र तर्यलमत रूपमा हात धर्
ु े लगायतका सबै उपायहरू अपर्ाएको खण्िमा हामी

त्य: #COVID19 का खोपहरू र्याँ िएतापतर् यो खोप तयार पार्न प्रयोग गररएको mRNA प्रववथधबारे

त्य: #COVID19 का खोपहरू र्याँ िएतापतर् यो खोप तयार पार्न प्रयोग गररएको

र्दशकौंर्दे खख अध्ययर् अर्ुसन्धार् हुँर्दै आएको छ । यो प्रववथधबाट बर्ेका खोपहरूले हामीलाई सुरक्षित

mRNA प्रववथधबारे र्दशकौंर्दे खख अध्ययर् अर्ुसन्धार् हुँर्दै आएको छ । यो प्रववथधबाट

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।

एम्न्टबिीहरू तर्मानण गर्नमा मद्दत गछन र् ् । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर

अहहले खोपको आपूततन सीलमत मारामा हुर्ेछ । अथधकांश ओहायोवासीहरूले खोप र्लगाउँ र्दासम्म
अपर्ाउर्ुिएको खण्िमा महामारीका बेला तपाईं सङ्रलमतको सम्पकनमा आउर्े वा तपाईंले

खोप लगाउर्े, मास्क लगाउर्े, अरूबाट कम्तीमा पतर् 6 कफट टाढा रहर्े र तर्यलमत रूपमा हात धुर्े

तथा प्रिावकारी रूपमा #COVID19 बाट बचाउर्े एम्न्टबिीहरू तर्मानण गर्नमा मद्दत गछन र् ् ।

अथधकांश ओहायोवासीहरूले खोप र्लगाउँ र्दासम्म तपाईंले मास्क लगाउर्े र

खण्िमा महामारीका बेला तपाईं सङ्रलमतको सम्पकनमा आउर्े वा तपाईंले िाइरसलाई

COVID-19 # को खोप लगाउर्े, मास्क लगाउर्े, अरूबाट कम्तीमा पतर् 6 कफट टाढा
यस महामारीबाट पार पाउर् सक्र्े छौं । #InThisTogetherOhio

बर्ेका खोपहरूले हामीलाई सुरक्षित तथा प्रिावकारी रूपमा #COVID19 बाट बचाउर्े
थप िान्र्ुहोस ् ।
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COVID-19 को खोपसम्बन्धी सञ्चारबारे प्रारम्म्िक टुलककट

डिसेम्बर 20, 2020 मा अपिेट गररएको

शीषटक

Facebook म्यासेि

Twitter/Instagram म्यासेि

लम्या बर्ाम त्य

त्य: #COVID19 का खोपहरू हतार-हतारमा बर्ाइएका होइर्र् ् र स्वतन्र थचककत्सा ववशेषज्ञहरूको

त्य: #COVID19 का खोपहरू हतार-हतारमा बर्ाइएका होइर्र् ् र स्वतन्र थचककत्सा

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू हे र्ह
ुन ोस ् ।

। https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू हे र्ह
ुन ोस ् ।

संलग्र्तामा यी खोपहरूको गहर् ढङ्गले सुरिा मूल्याङ्कर् गररएको छ ।
लम्या बर्ाम त्य

त्य: तपाईंले #COVID-19 को खोप लगाउर्ुियो िर्े तपाईंलाई COVID19 रोग लाग्र्दै र् । तपाईंले

खोप लगाइसकेपतछ ज्वरो आउर्े वा मांशपेशी र्द्
ु र्े आहर्द तपाईंको प्रततरिा प्रणालीले िाइरससँग

लड्र् लसककरहे को छ िन्र्े कुराका समान्य सङ्केतहरू हुर् ् । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा
लम्या बर्ाम त्य

गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू हे र्ह
ुन ोस ् ।

त्य: mRNA प्रववथध प्रयोग गरी तयार पाररएका #COVID19 का खोपहरूले तपाईंको DNA लाई
पररवतनर् गर्दै र्र् ् वा तपाईंको आर्ुवंलशक संरचर्ामा पररवतनर् ल्याउँ र्दै र्र् ् ।

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर लम्याहरूलाई खारे ि गर्े थप िार्कारी पढ्र्ुहोस ् ।
लम्या बर्ाम त्य

त्य: #COVID19 को खोप हर्दर्े सुईमा माइरोथचप्स वा ट्र्याक गर्े डििाइसहरू हुँर्दैर्र् ् । @Ohio
Department of Health वा @CDC बाट िरपर्दो तथा ववश्वसर्ीय िार्कारी प्राप्त गर्ह
ुन ोस ् र

लम्या बर्ाम त्य

लाग्र्दै र् । तपाईंले #खोप लगाइसकेपतछ ज्वरो आउर्े वा मांशपेशी र्द्
ु र्े आहर्द तपाईंको
प्रततरिा प्रणालीले िाइरससँग लड्र् लसककरहे को छ िन्र्े कुराका समान्य सङ्केतहरू

हुर् ् । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू हे र्ह
ुन ोस ् ।
त्य: mRNA प्रववथध प्रयोग गरी तयार पाररएका #COVID19 का खोपहरूले तपाईंको

DNA लाई पररवतनर् गर्दै र्र् ् वा तपाईंको आर्ुवंलशक संरचर्ामा पररवतनर् ल्याउँ र्दै र्र् ् ।
https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर लम्याहरूलाई खारे ि गर्े थप िार्कारी
पढ्र्ुहोस ् ।

त्य: #COVID19 को खोप हर्दर्े सुईमा माइरोथचप्स वा ट्र्याक गर्े डििाइसहरू हुँर्दैर्र् ्
। @OHDeptofHealth वा @CDCgov बाट िरपर्दो तथा ववश्वसर्ीय िार्कारी प्राप्त
गर्ुह
न ोस ् र https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू

त्य: संयुक्त राज्य अमेररकामा हर्दइएका #COVID19 का खोपहरूमा सुरिासँग सम्बम्न्धत कुर्ै पतर्

त्य: संयुक्त राज्य अमेररकामा हर्दइएका #COVID19 का खोपहरूमा सुरिासँग

त्य: COVID-19 बाट िोगाउर्कै लाथग िर्ेर तयार गररएका खोपहरूले मार तपाईंलाई COVID-19
बाट िोगाउर्ेछर् ् । फ्लु िस्ता अन्य खोपहरू लगाउर्ु िरुरी छ तर त्यस्ता खोपहरूले तपाईंलाई
COVID-19 बाट िोगाउँ र्दै र्र् ् । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।

लम्या बर्ाम त्य

त्य: तपाईंले #COVID-19 को खोप लगाउर्ुियो िर्े तपाईंलाई #COVID19 रोग

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर अरू लम्या बर्ाम त्यहरू बारे मा पढ्र्ुहोस ् ।

गम्िीर समस्याहरू र्दे खखएका छै र्र् ् । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।
लम्या बर्ाम त्य

ववशेषज्ञहरूको संलग्र्तामा यी खोपहरूको गहर् ढङ्गले सुरिा मूल्याङ्कर् गररएको छ

त्य: COVID-19 को खोपको ववकास तथा म्क्लतर्कल परीिण ववस्तत
ृ रूपमा गररएको छ र यी
प्रकरयाहरूलाई सरल रूपमा अगाडि बढाउर् गररएको रणर्ीततक वैज्ञातर्क प्रयासका कारण यी

बारे मा पढ्र्ुहोस ् ।

सम्बम्न्धत कुर्ै पतर् गम्िीर समस्याहरू र्दे खखएका छै र्र् ् ।

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।

त्य: #COVID-19 बाट िोगाउर्कै लाथग िर्ेर तयार गररएका खोपहरूले मार
तपाईंलाई #COVID-19 बाट िोगाउर्ेछर् ् । फ्लु िस्ता अन्य खोपहरू लगाउर्ु िरुरी छ
तर त्यस्ता खोपहरूले तपाईंलाई COVID-19 बाट िोगाउँ र्दै र्र् ् ।
https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।

त्य: COVID-19 को खोपको ववकास तथा म्क्लतर्कल परीिण ववस्तत
ृ रूपमा गररएको
छ र यी प्रकरयाहरूलाई सरल रूपमा अगाडि बढाउर् गररएको रणर्ीततक वैज्ञातर्क

खोपहरू अझ प्रिावकारी रूपमा तयार पार्न सककएको हो । https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर

प्रयासका कारण यी खोपहरू अझ प्रिावकारी रूपमा तयार पार्न सककएको हो ।

थप िान्र्ह
ु ोस ् ।

https://bit.ly/OHVaccineMyths मा गएर थप िान्र्ुहोस ् ।
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