थप खुराक COVID खोप �ाय: सोिधने ��ह�
िसजर्ना ग�रएको: अगस्ट 16, 2021
स्वास्थ्य िवभाग खुसी छ �क FDA र CDCले इम्युनोकोम�ोमाइज्ड �ि�ह�लाई COVID-19 िब�� संरक्षणको अक� तह �ा�
गन� अवसर �ा� गनर् सुिनि�त गनर् कदम चालेको छ।
यी असुरिक्षत पेिन्सलभेिनयाका मािनसह�को लािग यस मह�वपूणर् सुरक्षाको लािग िवभागले खोप �दायकह�सँग काम
ग�रसके को छ। रा�मण्डलको कडा खोप आपू�तर् र बिलयो खोप �दायक आधारभूत संरचनाले यस महत्वपूणर् जनसंख्याको
आवश्यकता पूरा गन�छ भ�े कु रामा हामी िव�स्त छ�।

COVID-19 खोपको थप खुराक �ा� गनर् को योग्य छ?
हाल, CDC-ले मध्यमदेिख गम्भीर इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड मािनसह�लाई थप खुराक िलन सल्लाह �दन्छ। CDCको
िसफा�रसमा अंग वा स्टेम सेल �त्यारोपण �ा� गन�, उ�त वा उपचार नग�रएका HIV सं�मण भएका �ि�ह�, क्यान्सरको
उपचार गन� स��य �ि�ह�, रोग �ितरोधात्मक �णालीलाई कमजोर बनाउने के ही औषधी सेवन ग�ररहेका �ि�ह� र
अन्य िविभ� अवस्था भएका �ि�ह� समावेश छन्। सतर्ह�को पूरा सूची CDCको वेबसाइटमा फे ला पानर् स�कन्छ।
अन्तमा, िबरामीको िक्लिनकल टोलीले खोप लगाउने समय प�रवतर्न ग�रएको रोग इम्युनोकोम्पेन्स र उपयु� समय
िनधार्रण गनर् सक्छ।
पेिन्सलभेिनयामा कित जना थप खुराक िलन योग्य छन्?
CDCको अनुमानको आधारमा जनसंख्याको 2.7 �ितशत इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �न सक्छ, पेिन्सलभेिनयामा योग्य जनसंख्या
लगभग 250,000 देिख 300,000 मािनसह� �नेछन्।
म COVID-19 खोपको थप खुराक किहले �ा� गनर् सक्छु ?
फाइजर र मोडनार्को साथ पूणर् खोप लगाईएको र खोप सम्बन्धी यो अित�र� खुराक �ा� गनर् खोिजरहेका
इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह�ले खोप िनयुि�को तािलका बनाउनु अिघ उनीह�को स्वास्थ्य सेवा �दायकसँग परामशर् िलनु
पछर्।
ते�ो खुराक �ा� गनर् दो�ो खुराक �ा� गरे पिछ मैले कित समय पखर्नप
ु छर्?
CDCले थप खुराक मा�ुअिघ तपा�को सु�को 2-खुराक खोप पूरा भएको कम्तीमा 28 �दनपिछ पखर्ने सुझाव �दन्छ।
मैले मेरो थप खुराक कहाँ पाउन सक्छु ?

फाइजर र मोडनार्को साथ पूणर् खोप लगाईएको र खोप सम्बन्धी यो अित�र� खुराक �ा� गनर् खोिजरहेका
इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह�ले खोप िनयुि�को तािलका बनाउनु अिघ उनीह�को स्वास्थ्य सेवा �दायकसँग परामशर् िलनु
पछर्। तपाइँ को निजक खोप �दायक प�ा लगाउन www.vaccines.gov �मण गनुर्होस्।
के थप खुराक पिहलेको खुराक जस्तै समान औषिध हो?
हो ।

"थप खुराक" र "बूस्टर खुराक" बीच के िभ�ता छ?"
एउटा "थप खुराक" भ�ाले �ारिम्भक mRNA COVID-19 खोप �ृंखला पूरा भएको किम्तमा 28 �दनपिछ mRNA COVID-19
खोप (फाइजर-बायोनेटेक वा मोडनार्) को अित�र� खुराक �ा� गन� मध्यम देिख गम्भीर इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड ग�रएका
मािनसह�लाई जनाउँ छ। यसो �नुको कारण के हो भने, ितनीह�ले आफ्नो सु�को 2-खुराक खोप शृङ्खलाबाट पयार्� सुरक्षा
पाएका िथएनन् होला।
समय िबत्दै जाँदा �ाथिमक खोप �ृंखला�ित रोग �ितरोधात्मक �ित��या कम �ने सम्भावना �ँदा मािनसह�लाई �दइने
"बूस्टर खुराक" एउटा पूरक खोप खुराक हो। COVID-19 बुस्टर खुराकको आवश्यकता र समयको स्थापना भएको छै न। यस
समयमा कु नै पिन बूस्टर खुराकको िसफा�रस ग�रएको छै न। CDC र FDAले �माण र डेटाको पुनरावलोकन जारी राखेका छन्
�कनभने यो �ापक अमे�रक� जनताका लािग बूस्टर खुराक आवश्यक �न सक्छ �क सक्दैन र थप जानकारी उपलब्ध भएपिछ
मागर्दशर्न अ�ाविधक गन�छ।
सबैलाई �कन थप खुराक को आवश्यकता पद�न?
FDAले यस समयमा अन्य �ि�ह�का लािग थप खुराक िसफा�रस गरे को छै न। यस िसफा�रसले िवशेष गरी अिधक
�ान्सिमसगनर् स�कने डेल्टा भे�रएन्ट फै िलएपिछ यो जनसंख्या COVID-19 बाट सुरिक्षत �ने सम्भावना बढाउन मदत गछर्।
CDC र FDAले वृ�ह�लगायत अन्य जनसंख्याको लािग बूस्टर खुराक किहले आवश्यक पनर् सक्छ भ�े सन्दभर्मा उपलब्ध
�माण तथा तथ्यांकह�को पुनरावलोकन जारी राखेका छन्। अिहले उपलब्ध तथ्यांकले देखाएअनुसार यी खोपह�ले
COVID-19 को कारण �ने गम्भीर रोग र मृत्युबाट िनकै सुरक्षा �दान ग�ररहेको छ।
य�द तपा� इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह�सँग निजकको सम्पकर् मा �नु�न्छ र अझै पूणर् �पमा खोप लगाइएको छै न भने,
तपा�लाई अब COVID-19 िव�� खोप लगाउन �ोत्सािहत ग�रन्छ।
म इम्युनोकोम्�ोमाइज छै न तापिन थप खुराक �ा� भने के �न्छ?
यो नोट गनर् मह�वपूणर् छ �क थप खुराक के वल ती �ि�ह�को लािग िसफा�रस ग�रन्छ जुन मध्यम वा गम्भीर
इम्युनोकोम्�ोमाइज ग�रएको छ - CDC ले यस समयमा कु नै पिन अन्य जनसंख्याको लािग अित�र� खुराक वा बूस्टर शट
िसफा�रस गद�न।
के �दायकह�ले आफू ले ते�ो खुराक िलन इम्युनोकोम्�ोमाइज बताउने जोसुकैलाई स्वीकान�छन्? के मािनसह�ले डाक्टरको
नोट/�ेिस्�प्सन वा अन्य कागजात देखाउनुपन� �न्छ?
इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह�ले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा �दायकिसत थप खुराक िलनु उिचत हो �क होइन भनेर छलफल गनर्
सक्छन्। य�द ितनीह�को स्वास्थ्य सेवा �दायक खोप �दने ठाउँ मा छै न भने, यी �ि�ह�ले आफै लाई �मािणत गनर् सक्छन् र
खोप जुनसुकै ठाउँ मा पिन थप खुराक िलन सक्छन्। यसले आवश्यक थप खुराक �ा� गन� यस असुरिक्षत जनसंख्याको प�ँचमा
कु नै थप अवरोधह� नभएको सुिनि�त गनर् म�त गन�छ। CDC ले राज्य, औषधी, स्वास्थ्य के न्� र सबै खोप �दायकह�लाई
इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह�लाई खोप �शासनसम्बन्धी थप जानकारी �दान ग�ररहेको छ।
के मैले पिहलो दुई खुराकको लािग कु न खोप पाएँ, त्यसले के ही फरक पाछर्?
थप खुराक �ारिम्भक दुई खुराक mRNA COVID-19 खोप �ृंखला (फाइजर वा मोडनार्) जस्तै खोप उत्पादन �नुपछर्। पिहलो
दुई खुराकको लािग �दइएको mRNA COVID-19 खोप उत्पादन उपलब्ध छै न भने, अन्य mRNA COVID-19 खोप उत्पादन
�शािसत गनर् स�कन्छ। �ि�ले तीन भन्दा बढी mRNA COVID-19 खोप खुराक िलनु �ँदैन ।

जे र जे / जेन्सेन खोप �ा� गन� मािनसह�लाई इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ले के गनुप
र् दर्छ? जोन्सन र जोनसनको जानसेन
(J&J / Janssen) COVID-19 खोप �ा� गन� इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�ह� पिन समान खोपको अित�र� खुराक पिछ
एिन्टबडी �ित��या सुधार भएको छ �क छै न भनेर िनधार्रण गनर् पयार्� डेटा छै न। एउटा सानो अध्ययनले
इम्युनोकोम्�ोमाइज्ड �ि�लाई mRNA COVID-19 खोप (फाइजर र मोडनार्) को दुई खुराकमा बढी �ितरोधात्मक क्षमता
देखाउँ दछ जुन जानसेन COVID-19 खोपको एक खुराक भन्दा �ाथिमक खोपको �पमा mRNA COVID-19 खोपको
�योगलाई समथर्न गदर्छ। यो जनसंख्या को लागी �ृंखला। FDA र CDC स��य �पमा यस मु�ामा मागर्दशर्न �दान गनर् काम
ग�ररहेका छन्।
के यी सबै मािनसह�का लािग पयार्� खोपह� �नेछन्?
हो ।
थप खुराक चािहने होमबाउन्ड �ि�ह�मा पु� �दायकह�को लािग के समथर्न उपलब्ध छ?
मानव सेवा िवभागले (DHS) िच�कत्सा तथा मेिडके ड सेवा के न्� (CMS) बाट होमबाउन्डमा रहेका िच�कत्सा सहायता (MA)
लाभाथ�ह�लाई खोप �शासन गन�ह�को भु�ानीमा संशोधन गनर् अनुमित �ा� गरे को िथयो। यसले �दायकह�लाई
होमबाउन्ड MA लाभाथ�ह�को खोपका लािग उ� भु�ानी �ा� गनर् अनुमित �दन्छ र यो अि�ल 1, 2021 सम्म पुन: स��य
�न्छ। यो भु�ानी बूस्टर �ा� गन�ह�मा पिन लागू �नेछ । थप जानकारीको लािग, �दायकह�ले िच�कत्सा सहायता बुले�टन,
"होमबाउन्ड भएका लाभ�ाहीह�का लािग SARS-CoV-2 खोप �शासन" उल्लेख गनुर्पछर्, जुन यहाँ पाउन स�कन्छ।
य�द म आफ्नो घर छोड्न सिक्दनँ भने, म कसरी थप खुरामा प�ँच �ा� गनर् सक्छु ?
होमबाउन्ड �ि�ह� जो इम्युनोकोम�ोमाइज्ड छन् र थप खुराकको लािग योग्य छन् उनीह�ले खोप िनयुि� तािलका अिघ
उनीह�को स्वास्थ्य सेवा �दायकसँग परामशर् िलनु पछर्। थप जानकारी र योग्य होमबाउन्ड �ि�ह�को लािग खोपह�
खोज्नेह�का लािग समथर्न, थप खुराक सिहत, यहाँ फे ला पानर् स�कन्छ।

