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COVID-19 खोपपछि

खोप सिएि हाम्रो िमुदायिाई महामािी ववरूध्द िड्न िघाउनु भएकामा यहााँिाइ धन्यवाद।
ति खोपपछि पछन अरूिाई ििु क्षित िाख्न जरूिी ि है । बािबासिकािहहत धेिै माछनििे खोप
िाउन पाएका िै नन ्। छनम्न काययिे हाम्रो िमुदायिाई जोगाउाँ ि।

१. मास्क िगाउन।ु दई
ु वा बढी पत्र भएको। नाक, मख
ु टपक्क िोवपने हुनप
ु िय ।
२. िावयजछनक ठाउाँ मा अरूहरूिाँग कम्तीमा ६ फुटको दिु ी कायम िाख्नह
ु ोि।्
३. हात धोइिाख्नुहोि।्
४. भीडछति नजानह
ु ोि।्

५. सिडडिीको भ्रमण छनदे सशका पािना गनह
्
ुय ोि।bit.ly/Covid-Travel
६. COVID-19 को िंक्रमण भए, क्वािन्न्टन ि पिीिण छनदे सशका हे िेि क्वािन्न्टन
बस्नप
्
ु ने/नपने छनधो गनह
ुय ोि।kingcounty.gov/covid/quarantine
७. पिीिण पोजेहटभ दे खखए आइिोिेिन छनदे सशका पािना
गनह
्
ुय ोि।kingcounty.gov/covid/quarantine
८. काययस्थि वा ववद्याियका िान्दसभयक छनदे सशका पािना गनह
ुय ोि।्

पण
ू य खोप सिनभ
ु यो? महामािीका कािण िोक्नु पिे का काम तपाईं फेरि
िरू
य ोि।्
ु गनय िक्नह
ु ु न्ि। अको पष्ृ ठ हे नुह

COVID-19 खोपबािे केही जानकािी:
. खोपपछि तपाईंमा अन्य अिि दे खखन िक्िन ्, जो तपाईंको शिीि मजबत
ु हुाँदै गिे को िामान्य
ििण हुन ्। ति ती अिि नहटे वा त्यििे द:ु ख हदइिहे आफ्ना डाक्टििाँग पिामशय गनुह
य ोि ्।
. खोपका कािण तपाईंमा गम्भीिखािे एिजी पैदा भए ९-१-१ मा फोन गनुह
य ोि ् वा नन्जकको
अस्पताि जानुहोि ्।
. दोस्रो डोजका िागग िमय सिनुहोि ्। यहद तपाईं दई
ु डोजवािा खोप सिाँ दै हुनुहुन्ि भने पहहिो
डोज सिएपछि दोस्रो डोजका िागग पछन िमय सिनुहोि ्। COVID-19 बाट बच्न दव
ु ै डोज जरूिी
हुन्ि।
. खोपिे तत्काि ििु िा हदइहाल्दै न। एक डोजवािा खोपिे तपाईं दई
ू य खोपयक्
ु त
ु िातामा पण
हुनह
ु ु न्ि। वा, दई
ु डोजवािा खोपको दोस्रो खोपको दई
ु िातापछि।
. थप जानकािीका िागग kingcounty.gov/covid/vaccine मा जानह
ु ोि ्।

जब तपाईंिे पिू ा खोप सिनह
ु ु न्ि
छनम्न अवस्थामा तपाईंिाई पूणय खोप सिएको मान्न िककन्ि:
. दई
ु डोजवािा खोपको दोस्रो खोप सिएको दई
ु िातापछि (जस्तै मोडेनाय वा
फाइजि)
. एक खोपवािा खोपको दई
ु िातापछि (जस्तै जनिन एन्ड जनिन)
यहद खोप िगाएको दई
ु िाता पछन पुगेको िै न, वा दोस्रो खोप सिनै ि भने
तपाईं पण
ू य ििु क्षित हुनह
ु ु न्न। पण
ू य खोपको अवगध पिू ा नभएिम्म ििु िाका
िबै तौितरिका अविम्बन गनह
ुय ोिा।
खोपको अवगध पिू ा भएको अवस्थामा तपाईं:
. खोपको मात्रा पिू ा गिे काहरूिाँग मास्क
निगाई एउटै कोठामा भेटघाट गनय िक्नुहुन्ि।
. खोप निगाएकािाँग एकै ठाउाँ मा बबना मास्क
भेटघाट गनुय त हुन्ि, ति एकै परिवाििाँग
मात्र। यहद ती माछनि वा तीिाँग बस्ने अरू
COVID-19 बाट हुने बबमािको उच्च जोखखममा
िन ् भने बबना मास्क भेटघाट नगनुह
य ोिा।
. COVID-19 भएका किैिाँग तपाईंको
िान्न्नध्य भए पछन ििण नदे खखएिम्म तपाईं
क्वािन्न्टन बस्नप
ु दै न। यिबािे छनन्चचन्त हुनका
िागग क्वािन्न्टन छनदे सशका हे नुह
य ोि।्
kingcounty.gov/covid/quarantine

खोपको मात्रा पिू ा गिे काहरुिाँग एकै ठाउाँ
बबना मास्क भेटघाट गनय िककन्ि।

खोप निाएका दईु वा बढी परिवािका
िदस्यिाँग एकै ठाउाँ हुनह
ु ु न्ि भने मास्क
िगाउनप
ु िय ।

COVID-19 को फैिावट िोक्न खोप कििी प्रभावकािी भइिहे को ि भन्नेबािे
हामी अझै बझ्
ु दै िैं ि अद्यावगधक गरििहे का िौं। पण
ू य खोप सिएका माछनिका
िागग सिडडिीको पछिल्िो छनदे सशका यहााँ हे नह
ुय ोि।् bit.ly/fully-vaccinated

