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अवहले बुक 
ग्ुनुहनोस्

बालबाललकाहरू (५-११ िरनुसमम) 
का लावग COVID-19 खनोप

LET’S DO THIS

वक् ५ िरनु देखख ११ िरनुसममका बालबाललकाहरूले COVID-19 विरुद्धकनो खनोप लगाउ्ुपरनु?

COVID-19 एक प्रकारको भाइरस हो जसले दीर्घकालीन स्ास्थ्य समसथ्याहरूका साथै गम्ीर बिमारी र मृतथ्ययु बनमतथ्याउन सक्छ। थ्यो 
माबनसहरूका िीचमा सजजलै फैललन सक्छ र कबहलेकाहीं थ्यसको लक्षणहरू थोरै हुन्छ अथ्ा लक्षणै हुुँदैन जसले गदा्घ तपाईंिाट अरूलाई थ्यो 
रोग सनयु्घ अगाबि तपाईं संक्रममत भएको थाहा पाउन गाह्ो हुन्छ।

COVID-19 को संक्रमण ्थ्यसकहरूको तयुलनामा िालिाललकाहरूमा प्राथ्यः हलका भएतापबन िालिाललकालाई खोप लगाउनयु पनने मजियुत 
कारणहरू बनमनानयुसार ्छन्:

• खोपले रोग प्रबतरोधातमक प्रणालीलाई मद्दत ग्छ्घ। आफनो िच्ालाई खोप लगाएर, तपाईंले उनीहरूलाई COVID-19 िाट हुने गम्ीर 
बिमारी र सम्ाब्त दीर्घकालीन प्रभा्हरूिाट जोगाउन मद्दत गनयु्घ हुने्छ।

• खोप लगाउनाले थ्यसको प्रसारण कम हुने भएकाले  सिै उमेरका असयुरक्क्षत व्यलति लगाथ्यत साथीभाई, परर्ार र समयुदाथ्यको सयुरक्षामा 
पबन सहथ्योग ग्छ्घ।

• खोपले िालिाललकाहरूलाई ब्द्ालथ्यमा राखन र उनीहरूको पढाई र ब्कासका लाबग महत् पूण्घ सामाजजक बक्रथ्याकलापहरूमा 
सहभागी हुन मद्दत ग्छ्घ ।  

ब्श्वभरका लाखौं िालिाललकाहरूलाई सयुरक्क्षत त्रले COVID-19 ब्रुद्ध खोप लगाइसबकएको ्छ। प्रमाणहरूले देखाएअनयुसार खोपले 
िालिाललकाहरूलाई COVID-19 िाट हुने गम्ीर बिमारीिाट उतकृष्ट सयुरक्षा प्रदान ग्छ्घ र थ्यसले तपाईंको परर्ारलाई सयुरक्क्षत र सनचो राखन 
मद्दत ग्छ्घ।

के बालबाललकाहरूले ियसकहरूकै जस्नो खनोप र डनोज (खुराक) पाउरँ्् ?

अहँ, पाउदैँ्््  । ५ ्र्घ देखख ११ ्र्घ उमेर समूहका िालिाललकाहरूका लाबग स्ीकृत खोप, ८ हपताको अनतरालमा दुई िोजहरू ददइने, एक 
ब्शेर खाले  Pfizer (Comirnaty) िाल (पेबिथ्यादरिक) खोप हो । 

५-११ ्र्घका िालिाललकाहरूलाई ददइने Pfizer खोपको खयुराकमा १२ ्र्घ र तथ्यसभनदा िढी उमेरका माबनसहरूलाई ददइने खयुराकको 
लगभग एक बतहाइ भाग हुन्छ। थ्यस उमेर समूहमा सानो खयुराकको प्रथ्योग गररन्छ बकनबक थ्यसले िालिाललकाहरूमा १२ ्र्घ र तथ्यसभनदा िढी 
उमेरका माबनसहरूलाई ददइएको खयुराक समानको  उच् सतरको सयुरक्षा प्रदान गन्घ सक्छ।

के बालबाललकाहरूलाई पव् ियसकहरूलाई हु्े जस्ै साइड इफेक्टहरू हुनर?

हुनर। िालिाललकाहरूले COVID-19 खोप लगाएपल्छ ्थ्यसकहरूले जसतै सामानथ्य साइि इफेकटहरू अनयुभ् गन्घ सकने्छन् ।  

थ्यी साइि इफेकटहरू सामानथ्यतथ्या हलका हुन्छन् र एक ्ा दुई ददनपल्छ हराएर जान्छ र थ्यसमा बनमन पन्घसक्छ:

• टाउको दुखने

• ज्रो र लचसो हुने

• थकान लागने र गलने

• मांसपेशी दुखने र इनजेकसन लगाएको ठाउुँमा पाखयुरा सयुबनने

स-साना साइि इफेकटहरू देखखनयु सामानथ्य हुन्छन् र थ्यसले रोग प्रबतरोधातमक प्रणालीले खोपप्रबत प्रबतबक्रथ्या गरररहेको देखाउुँ्छ। थ्यी 
खोपहरूिाट हुने गम्ीर साइि इफेकटहरू एकदमै दुल्घभ हुन्छन् र COVID-19 हुनयुभनदा पबन थ्यी साइि इफेकटहरूको खतरा धेरै हुनसक्छ। 
थ्यदद साइि इफेकट रबहरह्ो ्ा तपाईं लचननतत हुनयुहुन्छ भने, तपाईंको जी.पी. (GP) सुँग कयु रा गनयु्घहोस्।

– Nepali
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के गम्भीर साइड इफेक्टकनो ख्राकनो अरनु मैले आफ्नो बच्ालाई खनोप लगाउ्ु हुँदै्?

हुँदै्। अष्टेललथ्यामा प्रथ्योग गररएका  सिै  COVID-19 खोपहरूको राम्ो सयुरक्षा प्रोफाइलहरू ्छन् र थ्यसको किा परीक्षण र मूलथ्यांकन 
थेरापथ्ययुदटक गयुि्स एि्ममबनशरेिशन (TGA) र अष्टेललथ्यन टेककनकल एि्भाइजरी ग्युप अन्  इमथ्ययुनाइजेशन (ATAGI) द्ारा थ्यसको अनयुमोदन गनयु्घ 
र प्रथ्योगको लाबग लसफाररस गनयु्घभनदा पबहले गररएको ्छ।

अबहलेसमम संथ्ययुति राजथ्य अमेररकामा ५० लाखभनदा िढी िालिाललकाहरूले र ब्श्वभरर ५– ११ ्र्घ उमेर समूहका लाखौँ िालिाललकाहरूले 
सयुरक्क्षत रुपमा COVID-19 खोप लगाइसकेका ्छन् ।

के COVID-19  खनोपले मेरनो बच्ाकनो िृद्द्ध, विकास िा भािभी प्रज्् क्षम्ामा असर गरनु?

गददै्। COVID-19 खोपले िच्ाको ्ृजद्ध र ब्कासमा असर गन्घ सक्छ भन्े कयु राको कयु नै प्रमाण ्ैछन।

COVID-19 को दीर्घकालीन असरहरूले स्ास्थ्य र सयुस्ास्थ्यमा लचरकालीन असर पान्घ सक्छ। थ्यो भाइरस लागदा हुने जदटलताहरूको 
खतरा, खोप लगाउुँदा प्राथ्यजसो देखखने हलका साइि इफेकटहरूभनदा िढी हुन्छ।  

मेरनो बच्ालाई पवहले ्ै COVID-19 भएकनो भए खनोप लगाउ्ु हुनर?

हुनर। COVID-19 भएका िालिाललकाहरूले  पयुनः हुनसकने संक्रमणिाट िचन आफू बनको भएपल्छ खोप लगाउनयुप्छ्घ।

के मेरनो सहमव्वि्ा मेरनो बच्ालाई खनोप लगाउ् सवकनर?

सककंदै्। ५– ११ ्र्घ उमेर पयुगेका िालिाललकाहरूलाई  COVID-19  खोप लगाउन अक्भभा्क ्ा कानयुनी अक्भभा्कले सहमबत 
ददनयुपनने्छ।

ियुबकङ्ग गदा्घ र अपोइनटमेनटमा पयुनः सहमबत ददनयु आ्शथ्यक हुन्छ। थ्यदद िाियुआमा ्ा अक्भभा्क िच्ासुँग अपोइनटमेनटमा उपकथित हुन 
सकदैनन् भने, उनीहरूले ियुबकङ्ग गदा्घ अनलाइन सहमबत भदा्घ आफनो थिानमा अपोइनटमेनटमा उपकथित हुन अकको ्थ्यसकलाई मनोनथ्यन गन्घ 
सक्छन्। 

अपोइनटमेनटको ददन मनोनथ्यन गररएको ्थ्यसक व्यलतिको पररचथ्य र प्रोकसी सहमबत ददन पाउने अमधकारको  पयुमष्ट गन्घ सबकथ्योस् भनेर ियुबकङ्ग 
गदा्घ उनीहरूको ब््रणहरू उपलब्ध गराउनयु पद्घ्छ।  

सहमबत प्रदान गननेसमिन्धि थप जानकारीको लाबग, Vaccination consent FAQs for parents and guardians जानयुहोस् ।

के COVID-19  विरुद्धकनो  खनोप बालबाललकाहरूका लावग अव्िायनु र (विद्ालय र खेलकुद आददका लावग समे्)?

रै्। COVID-19 ब्रुद्धको खोप लगाउनयु  अबन्ाथ्य्घ ्ैछन, तर खोप लगाउन धेरै प्रोतसाहन गररन्छ।

ब्द्ालथ्य ्ा सामयुदामथ्यक खेलकयु द बक्रथ्याकलापमा भाग ललन िालिाललकाहरूले COVID-19 खोप ललनयु आ्शथ्यक ्ैछन ।

के मेरनो बच्ाले बूस्टर खनोप लगाउ् सकर?

सकदै्। खोपको प्राथममक कोस्घले भख्घरका व्यलतिहरूमा रोग प्रबतरोधातमक क्षमताको िललथ्यो प्रबतबक्रथ्या पैदा ग्छ्घ।

ATAGI भब्षथ्यमा थ्यो उमेर समूहका लाबग ियुष्टर िोज आ्शथ्यक ्छ बक ्ैछन भनेर ब्चार गनने्छ।

के बालबाललकाहरूलाई विद्ालयमा COVID-19 विरुद्ध खनोप लगाइ्ेर?

रै्। आफनो िच्ा को COVID-19 खोपको लाबग आफनो जी.पी., थिानीथ्य फामनेसी, एिोररजजनल समयुदामथ्यक बनथ्यननरित स्ास्थ्य से्ा ्ा 
एक एन.एस.िबलयु. स्ास्थ्य खोप ककलबनक माफ्घ त ियुबकङ्ग गनयु्घहोस्। 

म कसरभी बुक गरुनु?

िाियुआमालाई सकेसमम चाुँिै आफनो िच्ाको खोपको अपोइनटमेनट ियुक गराउन प्रोतसाबहत गररन्छ।

अवहले ्ै अ्लाइ् बुक ग्ुनुहनोस् - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

बुक ग्नु फनो् ग्ुनुहनोस् :  ियुबकङ्ग हेलपलाइन: 1800 57 11 55 / अनयु्ाद तथा दोभारे से्ा (TIS): 131 450
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