
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

आफू र आफ्नो सानो 
बच्चालाई जोगाउनुहोस ्। 
नन:शुल्क कोभिड्-१९ र फ्लूको 
खोपहरू लगाएर  

 

गिभवती महहला र गिभवती बन्न खोज्नेहरूका लागग जानकारी  

 
तपाईको कारण जे िए 

पनन तपाईको खोप 

नछुटाउनुहोस ् 

बच्चाको अपेक्षा गरै्द 
हुनुहुन्छ ?  
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बेलायतमा ५१,०००,००० भन्दा बढी 
मानिसहरूले कोभभड्-१९ को पहहलो खोप 

लगाईसकेका छि,् जसमा ८१,००० भन्दा बढी 
गभभवती महहलाहरू छि ्। . अप्रेल २०२१ 

देखख गभभवती महहलाहरूलाई कोभभड्-१९ 

खोपको प्रस्ताव गरिएको छ।  तपाईले 

पाउँिे नििःशुल्क कोभभड्-१९  ि फ्लूको 
खोपहरू मार्भ त आरू् ि आफ्िो बच्चालाई 

जोगाउिुहोस।्  यो खोप गिभवती महहला र स्तनपान 

गराउनेहरूका  लागग सुरक्षक्षत र प्रिावकारी 
छ।  यहर्द तपाईं १८ वर्भ वा मागिको हुनुहुन्छ 

िने, तपाईंले आफ्नो कोभिड्-१९ खोप बुक 

गनभ सक्नुहुन्छ वा वाक इन केन्रमा जान सक्नुहुन्छ।  एक 

पटक तपाईंले पहहलो र र्दोस्रो खोप र्दवैु 

लगाईसकेपनछ, तीन महहना पनछ तपाई बसू्टर 
खोप  लगाउँनको   लागग पनन योग्य हुनुहुनेछ 

। .  

यहर्द तपाईं १२-१७ वर्भको हुनुहुन्छ िने, 

तपाईंले आफ्नो कोभिड-१९ को खोप बुक गनभ 
सक्नुहुन्छ र र्दबैु खोपहरू भलन सक्नुहुन्छ। . 

 

हुि सक्िे िकािात्मक असिहरु 

(साइड इरे्क्टहरू) निम्ि हुि:् 

• इंजेक्शनले हात र्दखु्नु  
• िकान महसुस हुनु  
• टाउँको र्दखुु्न  

• र्दखुाइ महसुस हुनु  
• उल्टी आउनु वा महसुस हुनु।  

अगिक गम्िीर नकारात्मक 

असरहरु(साइड इफेक्टहरू) जस्तै एलजी 
प्रनतक्रियाहरू वा रगत जम्नु िेरै र्दलुभि 

छन।् कोभिड-१९ को खोपहरूमा  अण्डा वा पशुजन्य उत्पार्दनहरू हँुरै्दनन।्   
शाकाहारी वा शाकाहारी जीवनशैली 
पछ्याउने माननसहरूका लागग यो सुरक्षक्षत छ। 
अक्सफोडभ / एस्राजेनेका खोपमा िोरै  
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रक्क्सको मात्रा हुन्छ, तर यो रै्दननकी  खाईने कुनै 
रोटीमा पाईने मात्रा िन्र्दा कम हुन्छ।  . 

 

मलाई ककि खोप चाहहन्छ? 

कोभिड्-१९ संिमण अझै पनन फैभलरहेको छ 

र गिभवती महहलाहरूको लागग गम्िीर हुन 

सक्छ । तपाईं र तपाईंको गिभमा रहेको बच्चालाई जोगाउनको लागग  तपाईंले 

कोभिड्-१९ को र्दवैु खोप लगाउँन 

महत्त्वपूणभ छ।  
 

के गभभवती महहलाहरुका लागग 

खोप सुिक्षित छ ?  

कोभिड्-१९ खोपहरू सुरक्षक्षत र 
प्रिावकारी छन।्  बेलायत र ववश्वव्यापी 
रूपमा हजारौं गिभवती महहलाहरूलाई 

सुरक्षक्षत रूपमा खोप लगाइएको छ।  
बेलायतमा सबै खोपहरू स्वतन्त्र और्गि र 
स्वास््य सेवा 

उत्पार्दनहरू ननयामक ननकाय (MHRA) द्वारा 
अनुमोहर्दत हुनुपछभ।  MHRA एक कायभकारी 
ननकाय हो, स्वास््य र सामाक्जक हेरचाह 

वविाग द्वारा प्रायोक्जत।  MHRA  ले 

खोपहरुले सुरक्षा, प्रिावकाररता र गुणस्तरका 
लागग कडा अन्तराभक्ररय मापर्दण्डहरू पूरा 
गरेको सुननक्श्चत गर्दभछ। एक पटक खोप 

स्वीकृत िइसकेपनछ, यो सुरक्षक्षत र 

प्रिावकारी छ िनी सुननक्श्चत गनभ यसलाई 

नक्जकबाट ननगरानी गररन्छ।  

 

के कोभभड-१९ खोपल ेमेिो प्रजिि 

िमता ि 
मेिो बच्चालाई असि गछभ  ?  

कोभिड-१९ को खोपहरूले तपाईंको 
गिभवती हुने सम्िावनाहरूमा प्रिाव 

पारेको कुनै प्रमाण छैन।  खोपहरूले 
तपाईंलाई वा तपाईंको बच्चालाई  कोभिड्-

१९ हर्दन सक्रै्दनन।्  
 
 

 

कोभिड-१९ को खोप गिभवती महहला र उनीहरूका गिभमा रहेका 
बच्चाहरूका लागग पूणभ रूपमा सुरक्षक्षत छ।  खोपले गिभपात,  

समयपूवभ  जन्म  वा मतृ जन्मको जोखखम बढाउँरै्दन।  
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 कुनै पनन खोपमा प्रत्यक्ष ववर्ाणु (िाइरस) 

हँुरै्दन, त्यसैले तपाईं वा तपाईंको बच्चालाई 

कोभिड्-१९ हुने कुनै जोखखम हँुरै्दन।  
 

कनत जिा महहलाले कोभभड-१९ को 
खोप लगाएका छि ्? 

हालसम्म ८१,००० िन्र्दा बढी  गिभवती 
महहलाहरुले  कोभिड-१९ को खोप 

लगाएका छन।् 
 

के कोभभड्-१९ खोपले मेिो 
महहिावारिलाई असि गछभ  ?  

 MHRA ले बेलायतमा कोभिड्-१९ को खोप 

लगाएपनछ महहनावारी सम्बन्िी 
ववकारहरू(अवगि समस्याहरू) र 
अप्रत्याभशत योननबाट रक्तस्रावको शंकास्पर्द 

असर (साइड इफेक्टहरूको) ररपोटभहरूको 
समीक्षा गरररहेको छ। ररपोटभ गररएको महहनावारर पररवतभन 

स्िायी छैन।  

 MHRA ले माभसक िमभ  (महहनावारी ) ववकार 
र अप्रत्याभशत योनन रक्तस्राव को संहर्दग्ि 

साइड इफेक्ट को ररपोट्को नक्जकबाट 

समीक्षा गरररहेको छ।   

मद्दत चाहेंमा वा प्रश्िहरू भएमा म 

कहाँ जाउँ ? 

 यहर्द तपाईं कोभिड्-१९  खोप लगाउँने बारे 
अननक्श्चत हुनुहुन्छ िने, तपाईंले 
जवाफहरूको लागग ववश्वसनीय ठाउँहरूमा 
जानुपछभ। ।  NHS (राक्ररय स्वास््य सेवा) , 
रोयल कलेज अफ भमडवाइफ ( Royal 

College of Midwives) र प्रसूनत र स्त्री 
रोग ववशेर्ज्ञको महाववद्यालय    (Royal 

College of Obstetrics & 

Gynaecologists) ले तपाईंलाई ननणभय 

गनभ मद्र्दत गनभ सक्छ। 
 

गभभवती महहलाले के खोप लगाउिु 
पछभ  ? 

यहर्द तपाईं गिभवती हुनुहुन्छ र  अहहलेसम्म 

कोभिड्-१९ को खोप लगाउँनु िएको छैन 

िने,, यो तपाईंको लागग उपयुक्त हुन्छ  
 

 

 

बेलायतमा लगिग २०% गम्िीर हेरचाह गनुभपने बबरामीहरु  खोप 

नलगाएका गिभवती महहलाहरु छन।्  
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फाइजर / बायोएनटेक या मडनाभ  खोप ।  

यो क्रकनिने  अन्य रे्दशहरूमा गिाभवस्िाको 
समयमा यी खोपहरू व्यापक रूपमा प्रयोग 

गररएको छ र कुनै सुरक्षा गचन्ताहरू  पहहचान 

िएको छैन।  
यहर्द तपाइँले पहहलो खोप अक्सफोडभ 
/एस्राजेनेका लगाईसक्नु िएको छ िने    

र्दोस्रो खोप लगाउँर्दा अको फरक खोप 

भलगाउँन भमल्ने ववकल्प छ। 
खोपहरूले तपाईंलाई वा तपाईंको बच्चालाई  

कोभिड्-१९ हर्दन सक्रै्दनन।्  
 

यहद मैले मेिो पहहलो खोप 

अक्सर्ोडभ / एस्राजेिेका लगएको छु 

भिे के दोस्रो पटकमा मैले अकै खोप 

लगाउँिुपछभ  ?  
पहहलो पटकमा एस्राजेनेका खोप लगाएको 
गिभवती महहलाहरूले उनीहरूको र्दोस्रो 
पटकमा फरक खोप लगाउँन सक्छन।्  
र्दोस्रो खोप कोभिड्-१९ ववरुद्ि र्दीर्भकालीन 

सुरक्षाको लागग महत्त्वपूणभ छ। तपाईंले र्दोस्रो 
पटक फरक खोप लगाउनु  सुरक्षक्षत र 
प्रिावकारी हुन्छ । 

 

 
 
 
 
 
र यो हालको ननरे्दशन अनुरूप छ।  

 

यहर्द तपाइँले र्दोस्रो पटक खोप लगाउँर्दा 
फरक खोप लगाउँने बारेमा अननक्श्चत 

हुनुहुन्छ िने, भमडवाइफ, प्रसूनत ववशेर्ज्ञ 

वा सामान्य गचक्रकत्सकसँग कुरा गनुभहोस।्  
तपाईंले आफ्नो छनोटलाई समिभन गनभ 
गिाभवस्िामा खोप लगाउने सम्बन्िमा रोयल 

कलेज अफ ओब्सस्टेहरभशयन र स्त्री रोग 

ववशेर्ज्ञ ननणभय  सहायता पनन  प्रयोग गनभ 
सक्नुहुन्छ।  
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के मैले कोभभड्-१९  खोप ि  फ्लूको 
खोप दबैु लगाउँि सक्छु ?   

हो, तपाईंले र्दबु ैकोभिड्-१९ र फ्लूको 
खोपहरू लगाउँन सक्नुहुन्छ।  यो एकै 

समयमा र्दबु ैलगाउँनु सुरक्षक्षत छ। 
 

के मलाई कोभभड्-१९  खोप ि  फ्लूको 
खोप दवैु चाहहन्छ ? 

हो ।  यो जाडोमा िेरै माननसहरूलाई  

फ्लू लाग्ने सम्िावना छ  
क्रकनिने कोभिड-१९ महामारीको समयमा 
िोरै माननसहरूले यसको लागग प्राकृनतक 

प्रनतरोिात्मक क्षमता ननमाभण गरेका छन।्  
यहर्द तपाइँलाई एकै समयमा फ्लू र कोभिड्-

१९ लाग्यो िने, अनुसन्िानले रे्दखाउँछ क्रक 

तपाइँ गम्िीर रूपमा बबरामी हुने सम्िावना 
बढी हुन्छ। फ्लू र कोभिड्-१९ ववरुद्ि खोप 

लगाउनाले  

तपाईं र तपाईंको वरपरका माननसहरूलाई यी 
र्दवुै गम्िीर रोगहरूबाट सुरक्षा प्रर्दान गनेछ।  

 

के गभभवती महहलाहरुका 
लागग   फ्लूको खोप  सुिक्षित 

छ ?  

हो ।  गिाभवस्िाको कुनै पनन चरणमा फ्लूको 
खोप लगाउनु सुरक्षक्षत रहेको अध्ययनले 

रे्दखाएको छ। 

 

 

 

गिभवती हँुर्दा फ्लू को खोप लगाएका 
महहलाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई केही 
सुरक्षा हर्दन्छन,् जुन उनीहरूको जीवनको 
पहहलो केही महहनासम्म रहन्छ।  स्तनपान गराइरहेका महहलाहरूले फ्लूको 
खोप लगाउँनु सुरक्षक्षत छ।  

 

मैले फ्लूको खोप कहाँ लगाउँि सक्छु ?  

अफ्नो भमड्वाइफ या जीपी सजभरीसँग फ्लूको 
खोप कहाँ पाउन सक्रकन्छ िनी  
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पत्ता लगाउन सम्पकभ  गनुभहोस।्  केही 
क्षेत्रहरूमा, भमड्वाइफहरुले  प्रसवपूवभ 
केन्रमा फ्लूको खोप हर्दन सक्छन।् 
अरूमा, तपाईंले आफ्नो क्जवपसँग ननयुक्क्त  

(अपोइन्टमेन्ट ) भलनुपनेहुन्छ।  

फ्लूको खोप लगाउँिको लागग 

सबैभन्दा िाम्रो समय कहहले हो ? 

फ्लूको खोप लगाउनको लागग  सबैिन्र्दा राम्रो 
समय सेप्टेम्बर र माचभ बीचको महहना हो। यो 
बेला  फ्लू सबैिन्र्दा बढी फैभलने वा लाग्ने गछभ। 
तपाइँले  तपाइँको गिाभवस्िाको कुनै पनन 

समयमा  फ्लूको खोप लगाउँन सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको जीपी वा तपाइँको 
भमडवाइफद्वारा तपाइँलाई हर्दईनेछ।  

फ्लू खोपको साथसाथै मैले अन्य कुि 

खोपहरू लगाउि सक्छु ? 

तपाईं एकै समयमा लहरे  खोकीको 
खोप भलन  सक्नुहुन्छ।  आफ्नो फ्लू खोप 

एकै समयमा लगाउँन  हढला नगनुभहोस।् 
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आफ्िो खोप बुक गिभ वा दक्षिण पूवी लन्डिमा 
आफ्िो स्थािीय वाक-इि क्क्लनिकमा 
उपक्स्थत हुि, सम्पकभ   nhsselvax.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

तपाईको जे होस ्

http://nhsselvax.com/

