
कोभिड -१९ (COVID-19) खोप वास्तभवकता भिरुद्ध हल्लाहरु  
 

कोभिड -१९ (COVID-19) महामारी नू्ययोकक  शहरमा धेरै व्यक्तिहरुका लाभि 

िम्भीर भिरामी को कारण िनेको छ। नू्ययोकक मा िाइरस िाट ६००,०००  िन्दा 

िढी संक्रभमत र २६, ०००  िन्दा िढीको मृतु्य िइसकेको छ। भतनीहरू मधे्य 

केही तपाई जस्ता माभनस हुन्। 
 

अि जि कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप सिैलाई भनिःशुल्क प्रदान िररएको 

छ, सेन्ट जोन्स युभनिभसकटी यो सुभनभित िनक चाहन्छ भक तपाईले सही सूचना 

पाउनुहोस् ताभक तपाई खोप भलनको लाभि उभचत भनणकय भलनसकु्नहोस। तल, 

कोभिड -१९ (COVID-19) खोपको िारेमा हल्लाहरुलाई सम्बोधन िने केभह 

वास्तभवकताहरू छन्। 
 

हल्ला: त्यहााँ नयााँ कोभिड -१९ (COVID-19) िेररयन्टहरू छन्, त्यसैले म अि 

कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप भलनु पछक  िने्न िारे भनभित छैन। 
 

वास्तभवकता:  यद्यभप,  नयााँ कोभिड -१९ (COVID-19) िेररयन्टहरू छन्, जे 

िए पभन यो  कोभिड -१९ (COVID-19) खोप भलन सल्लाह भदइन्छ भकनभक 

यसले तपाईलाई िम्भीर भिमारी वा मृतु्य हुनिाट िचाउन सक्छ। 
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19) को खोप लिाए िने कोभिड -१९ (COVID-

19) को  परीक्षण िदाक मलाई  सकारात्मक पररणाम भदन्छ। 
 

वास्तभवकता: एकचोभट तपाईले कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप भलनुियो िने, 

केभह एक्तन्टिडी परीक्षण िदाक तपाइलाई सकारात्मक देक्तखन सक्छ जसले 

तपाईको शरीरमा िाइरस भिरूद्ध सुरक्षाको स्तरको रूपमा काम िदकछ। 
 



हल्ला: मैले  कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप लिाइसके पभछ मास्क 

पभन  लिाउन पदैन र सामाभजक दुरी पभन कायम िनुक पदैन। 
 

वास्तभवकता: कोभिड -१९ (COVID-19)  खोपले तपाइलाई भिरामी हुन िाट र 

मृतु्य हुन िाट िचाऊछ। तपाईले खोप नलिाएका अरूलाई पभन संक्रभमत िनक 

सके्न  सम्भावना अझै  प्रिल हुनसक्छ।  त्यसैले सावकजभनक स्वास्थ्य 

भदशाभनदेशहरूको पालन िनक जारी राख्नु धेरै महत्त्वपूणक छ। 
 

हल्ला: मलाई दीर्ककालीन रोि (जसै्त मधुमेह, उच्च रिचाप, दम, वा 

एचआईिी)  छ।  कोभिड -१९ (COVID-19) खोपले मेरो प्रभतरक्षा प्रणालीमा 

नकरात्मक असर पानेछ। 
 

वास्तभवकता:  दीर्ककालीन रोि िएका माभनसहरु  कोभिड -१९ (COVID-19) 

िाट िम्भीर रुपमा खतरा वा मृतु्यको लाभि िढी जोक्तखममा छन् र त्यसैले 

अरूलाई िन्दा यो खोपको आवश्यकत उनीहरुलाई पदकछ। कोभिड -१९ 

(COVID-19)  खोपले तपाईको प्रभतरक्षा प्रणाली िढाउन मद्दत िदकछ र 

तपाईलाई रोि लाग्निाट जोिाउाँदछ। 
 

हल्ला: मलाई  पभहले नै  कोभिड -१९ (COVID-19) भियो त्यसैले मलाई कोभिड 

-१९ खोपको आवश्यकता छैन। 
 

वास्तभवकता:  संक्रमण पभछ प्रभतरक्षा प्रणालीको िृभध  धेरै लामो समय सम्म 

नहुन सक्छ। प्राकृभतक प्रभतरोधात्मक क्षमता राम्रोसाँि िुझ्नको लाभि अझै िप 

अध्ययनहरूको आवश्यकता छ। 
 

हल्ला: माभनसहरु जसले  कोभिड -१९ (COVID-19) खोप लिाएका छन्, 

प्रायलाई असर िएको छ।   



 

वास्तभवकता: यसिाट पने असरहरु खोप भलने व्यक्तिहरूमा सामान्य छन्। 

यसले तपाईको शरीरको प्रभतरक्षा प्रणाली र संक्रमणहरूको भवरूद्ध लड्न काम 

िरररहेको देखाउाँदछ।  
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19) खोपले मलाई िच्चा जन्माउनिाट रोक्दछ। 
 

वास्तभवकता:  कोभिड -१९ (COVID-19) खोपहरूले ििकवती हुने खतरा हुने 

छैन। वैज्ञाभनकहरू अक्सर यो सुरभक्षत रहेको सुभनभित िनक परीक्षणहरू 

िरररहेका छन्। 
 

हल्ला:  कोभिड -१९ (COVID-19) खोप स्तनपान िराई रहेकी मभहला र 

भशशुहरूको लाभि जोक्तखमपूणक छ। 
 

वास्तभवकता: कोभिड -१९ (COVID-19) खोपलाई स्तनपान िरररहेको भशशुका 

लाभि जोक्तखमको रूपमा भलइदैन। वास्तवमा, आमाको दूधमा प्रभतरोधात्मक 

शक्ति हुने भवश्वास िररन्छ, जुन िच्चाको लाभि फाइदा हुन सक्छ। 

वैज्ञाभनकहरूले कोभिड -१९ (COVID-19) खोपहरूको 

सुरक्षाको  सुभनभितताका लाभि अध्ययन िने क्रम भनरन्तर राखे्नछन । 
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19) खोपमा अण्डा, संुिुर र िाईको मासु 

भमसाएको हुन्छ त्यसैले मलाई लागै्दन मैले यो लिाउनु पछक । 
 

वास्तभवकता: अण्डा, संरक्षक, संुिुर र िाइको मासु कुनै पभन कोभिड -१९ 

(COVID-19)  खोपहरूको  भवकास वा उत्पादन िनक प्रयोि हुाँदैन। 
 



हल्ला:  कोभिड -१९ (COVID-19) खोप सुरभक्षत छैन भकनिने यो एकदम 

चााँडो िनाईएको भियो। 
 

वास्तभवकता:  सावकजभनक स्वास्थ्य महामारीको िम्भीरतामा आपतकाभलन 

प्रभतभक्रयाको आवश्यकता पदकछ, तर कम्पनीहरूले अझै कडा सुरक्षा प्रोटोकोल 

पाररत िनुक पर्यो जसले कोभिड -१९ (COVID-19) खोपहरूलाई सावकजभनक 

रुपमा प्रयोिका लाभि अनुमोदन िनक अनुमभत भमलोस। 
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19)  खोपका कारण िम्भीर एलजी हुन्छ।  
 

वास्तभवकता: धेरै व्यक्तिहरू जसले कोभिड -१९ (COVID-19) खोप लिाउछन 

भतनीहरूलाई हल्का लक्षणहरू देक्तखने  िदकछन् (जसै्त: हात दुखे्न, िकान, 

टाउको दुखे्न र भचसो) धेरै चोटी लिाउदा सामान्य हो। यद्यभप, भवितमा कुनै पभन 

खोपप्रभत िम्भीर एलजीको समस्या िएका व्यक्तिहरूले कोभिड -१९ (COVID-

19) खोप भलनु अभर् डाक्टरसाँि परामसक भलनु पछक । 
 

हल्ला: म एक आप्रवासी हुाँ मलाई िाहा छैन म कोभिड -१९ (COVID-19) खोप 

भलन सक्छु भक सकै्दन। 
 

वास्तभवकता:  कोभिड -१९ (COVID-19)   खोप सिैको लाभि उपलब्ध छ 

तपाईको आप्रवासी क्तथिभतले यसमा केभह फरक पदैन। 
 

हल्ला: म प्रते्यक वर्क फू्ल शट भलने िदैन, त्यसैले मलाई  कोभिड -१९ (COVID-

19)   खोपको आवश्यकता छैन। 

वास्तभवकता:  कोभिड -१९ (COVID-19)   खोप तपाईको शरीरको रक्षा िनक 

भवकभसत िररएको हो यभद तपाई कोरोना िाइरसको सम्पकक मा पनुकियो िने। 

यसले तपाईलाई िाइरसको कारण िम्भीर संक्रमण वा मृतु्य हुन िाट रोक्न मद्दत 

िदकछ। 



 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप हाम्रा जनतालाई “सफाया िने” 

सरकारी योजनाको रूपमा िनाएको हो। 
 

वास्तभवकता:: कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप व्यक्ति वा जाभतको एक भवशेर् 

समूहलाई “सफाया िने” योजनाको रूपमा िनाएको होईन। यो िाइरसिाट 

माभनसहरूलाई िचाउनको लाभि िनाएको  िररएको हो। वास्तवमा, धेरै भवभिन्न 

जाभतका व्यक्तिहरू (जसै्त कालाहरू, ल्याभटनोहरू, एभशयालीहरू र िोरेहरू) 

ले खोप भलइरहेका छन्। 
 

हल्ला:कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप भलनाले मेरो डीएनए लाई पररवतकन 

िनेछ। 
 

वास्तभवकता: तपाईको डीएनए तपाईको शरीरको कोभशकाको केन्द्रकमा हुन्छ। 

कोभिड -१९ (COVID-19) खोपमा  एमआरएनए  (प्रोभटन) को मात्रा हुन्छ, तर 

यसले कभहलै्य केन्द्रकभित्र प्रवेश िदैन, त्यसैले यसले तपाईको डीएनए लाई 

असर िदैन। 
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19) खोप लिाए पभछ मलाई अनुहारको पक्षार्ात 

हुनेछ। 
 

वास्तभवकता: कोभिड -१९ (COVID-19) खोप लिाए पभछ अनुहारको 

पक्षार्ातको िढी हुने जोक्तखमको कुनै प्रमाण छैन।  
 

हल्ला: कोभिड -१९ (COVID-19)  खोप ििकपात भु्रणहरूको प्रयोि िरी 

िनाइएको हो जुन मेरो धाभमकक भवश्वासको भिरूद्ध छ। 
 



वास्तभवकता: फाइजर र मोडेरना द्वारा उत्पाभदत कोभिड -१९ (COVID-19) 

खोपहरूलाई खोप िनाउन कुनै पभन भु्रण कोभशकाहरुको भमश्रणको 

आवश्यकता पदैन। 
 

हल्ला: मलाई भचन्ता लाग्छ  कोभिड -१९ (COVID-19) खोपले मेरो सहवास 

क्षमतामा असर िनेछ। 
 

वास्तभवकता: कोभिड -१९ (COVID-19) खोपको उदे्दश्य संक्रमण, िम्भीर 

भिमारी र मृतु्यलाई रोकु्न हो। यो  तपाइाँको सहवास क्षमतालाई प्रिाभवत िने 

रुपमा पररभचत छैन । 
 

खोपका लागि अपोइन्टमेन्ट बनाउन फोन िननुहोस्: 

१-८००-एनवाईसी-भीए एक्स एक्स  

अगिक जानकारी र श्रोतहरूको लागि हाम्रो वेबसाइट हेननुहोस्: 

 www.COVID-VACCINE-FACTS. 
तपाईलाई राम्रो सेवा गिन हामी तपाईलाई यो साइटको मूल्याङ्कन  पूरा िनु 

अननरोि ििुछ ौं: 

www.XYZ.com 

 

http://www.covid-vaccine-facts/

