किङ िाउन्टीमा COVID-19
िो खोप

हामीसँग अब COVID-19 बाट बच्न सकिने सुरकित र प्रभाविारी खोप छन्।
COVID-19 िा खोप कनिः शुल्क छन्। स्वास्थ्य बि मा, नागरिकता वा आप्रवासन अवस्थाले यसलाई असि गर्दै न।

तपाईंलाई िकत मात्रा आवश्यि पछछ , आफ्नो प्रदायिलाई सोध्नुहोस्। सम्पूर्ण रूपमा प्रभावकािी
हुन, मोडनाण ि फाइजि खोप तीनर्दे खख चाि साता फिकमा र्दु ई पटक लगाउनुपर्ण जबिक जनसन एन्ड
जनसन एक पटक लगाए हुन्र्।
COVID-19 िा खोप सुरकित र प्रभाविारी हुन्छन्। COVID-19 का सबै खोप प्रयोगअिि ितनलाई कििन
पिीक्षर् ि मूल्या कनबाट जााँच्नुपर्ण । U.S. Food and Drug Administration (FDA, सयुक्त िाज्य खाद्य
तथा औषिि प्रशासन) ले आपतकालीन प्रयोगका लािग खोपको स्वीकृित िर्दयो। उसले यसमा सुिक्षासम्बन्धी कुनै
गम्भीि सिोकाि फेला पािे न। उच्च सुिक्षा ि प्रभावकारिताका मापर्दण्ड पूिा गरिएको र् भनी स्वतन्त्र

िवशेषज्ञहरूले पुिि गिे ।
साइड इफेक्ट दे खखन सक्छन्। अन्य िनयिमत खोप जस्तै, यो खोप लगाएपिर् पाखुिा र्दु ख्ने, ज्विो आउने, टाउको
र्दु ख्ने वा थकाइ लाग्ने हुन सक्र्। यो भनेको तपाईको शिीिको प्रितिक्षा प्रर्ालीले सुिक्षा िनमाण र् गरििहे को र् भन्ने
सकेत हो।
खोप लगाएपकछ िेिे गनछ कमल्छ? पूर्ण खोपपिर् :
•

पूर्ण खोप िलएकाहरू एकै कोिािभत्र िबनामास्क बस्न सिकन्र् (ति िभडभाड ि सावणजिनक स्थलमा होइन)

•

COVID पिीक्षर्िबनै यात्रा गनण सिकन्र्।

ति खोपले COVID-19 को फैलावलाई कििको िाम्रोसाँग िोक्न सक्र् भनी हामी अझै अध्ययन गरििहे का र् ।
िभडभाडमा नजानुस्। खोप नलगाएका जोखखममा िहे का मािनससाँग िहाँ र्दा मास्क लगाउन ु स् ि र् िफट (र्दु ई
िमटि) र्दु िी कायम िाख्नुहोस्। थप जानकािी: KingCounty.gov/aftervaccine (वेबसाइट अग्रेजीमा मात्र
उपलब्ध र्)

खोप िसरी लगाउने
१२ वषण ि मािथका सबैजना खोप लगाउन योग्र् र्न्। ति १२-१७ उमेि समूहकाले फाइजि मात्र िलन
पाउाँ र्न्।
अपोइन्टमेन्ट कलने कविल्प:
१) हाम्रो कलस्टबाट किङ िाउन्टीिो साइट छान्नुहोस्। धेरै साइटिा लाकग
अपोइन्टमेन्ट चाकहन्न। kingcounty.gov/vaccine मा जानुहोस् वा स्माटण फोन
क्यामिाबाट यो क्युआि कोड स्क्यान गनुणहोस्:

२) फामेसी वा अरू लोकेसन पिा लगाउन वािसङ् टन िाज्यको खोप लोकेटि प्रयोग गनुणहोस्
(शीषण-र्दायााँ कुनाको डर प-डाउन मेनुमा भाषा चयन गनुणहोस्):
VaccineLocator.doh.wa.gov
३) अपोइन्टमेन्ट बनाउन फोन सहयोग चाकहन्छ? िबहान ८ बजेर्देखख सााँझ ७ िभत्र िकङ
काउन्टी COVID-19 कल सेन्टिको २०६-४७७-३९७७ मा फोन गनुणहोस्। आफूलाई
चािहएको भाषाका लािग र्दोभाषे माग्न पिन सक्नुहुनेर्।
थप जानकािीका लािग: kingcounty.gov/vaccine (वेबसाइट अग्रेजीमा मात्र उपलब्ध र्)

खोप अपोइन्टमेन्टमा जानिा लाकग यातायात
•

फोनमाफणत सहयोगका लािग, कोिडण नेटेड भ्याखिन टर ान्सपोटे सन हेल्पलाइन ४२५-९४३-६७०६
मा सोमबारदे खख शुक्रबारसम्म कबहान ८ बजेदेखख कदउँ सो ४ बजे बीचमा िल गनुछहोस्।
दोभाषेिा लाकग ५ डायल गनुछहोस्। भ्वाइसमेल गनुणभयो भने हामी तपाईलाई कलब्याक गर्ौं।
सवािी चािहनुभन्दा कम्तीमा ६० िमनेट पिहले कल गनुणहोस्।

•

िेिै व्यखक्तका लािग यातायात अनुिोि गनण, कृपया यो साइटमा जानुहोस् (अग्रेजी मात्र):
bit.ly/vaxride

•

यातायात िवकल्पबािे जान्न ज्येष्ठ, अशक्त, मेिडकेड भएकाहरू, ि भेटरानहरू यो साइटमा जानुहोस्:
FindARide.org/COVID (वेबसाइट अग्रेजीमा मात्र उपलब्ध र्)

