
प्रतिरक्षणको बारेमा थप जानकारीको लागि 
immunisation.health.nsw.gov.au मा जानुहोस ्र 
चलाऊन सजजलो SAVE THE DATE फोन ऐप डाउनलोड िरर 
खोपारोपण िनने ममति सुरक्क्षि िननुुहोस ्वा तनजी िामलकाको 
प्रति छापनु होस ्।

 खोप कहाँ लगाउने
खोपारोपण तनमन दवारा प्रदान िररनछ :

•  जजपीहरु
• अबोररजीनल गचककतसा सेवाहरु
• केहह सथानीय पररषदहरु
• केहह सामुदातयक सवास्थय केनद्रहरु

यहद िपाईं आफनो क्षेत्रमा कुन सेवाहरु उपलब्ध छन ्भनने 
बारेमा अतनज्चि हुनुहुनछ भने, िपाईं आफ्नो सबभैन्दा 
्जिककनो पज्लिक हेल्थ यून्टलिदाई 1300 066 055 मदा 
समपक्क  ग््क सक्नु हनु्ेछ   

का 
लागि ऐप 
डाउनलोड 
िन्नुहोस ्...

रोि लागन नदिनका लागि दिलो 
निरर समयम ैखोप लिाउनह्ोस ्
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•  िपाईंको बचचालाई िंभीर रोिबाट 
बचाउने सबै भनदा उतिम उपाय 
खोप लिाउनु हो 

•  खोप लिाई िपाईं आफनो बचचा 
िथा बबसितृि समाज लाई पतन 
सुरक्क्षि राखनु हुनेछ

•  जति ्ेधरै मातनसहरु जो आफना 
बचचाहरु लाई खोप हदनछन,् 
खोप लिाएर रोककने खिरनाक 
रोिहरुको तनयनत्रण िनने हाम्ो 
क्षमिा उति नै बढदछ 

 खोपका दषु्प्रभावहरु
खोपहरु सुरक्क्षि र प्रभावकारी छन ्। खोपारोपणका फाईदाहरुले 
कुनै पतन खिराहरु लाई सोचे भनदा अग्धक रुपले उतछनदछ । 
िथापप, अरु औषग्ध सरह, खोपले पतन कहहले काहहँ दषु्प्रभाव 
पाननु सकदछ । यी आम िबरमा हलका िथा छोटो समय रहने 
खालका हुनछन ्र जसमा दखुाई सामेल रहने हुनछ, सुई हदएको 
भािमा सुजननने र रािोपना रहनछ । यस बाट हुने िंभीर 
दषु्प्रभावहरु अति नै दलुनुभ छन ्।

यहद िपाईंलाई यसका संभापवि दषु्प्रभावहरु समबजन्धि कुनै 
गचनिा छ भने, आफ्नो चिककतसक वदा प्रनिरक्षण सेवदा प्र्दा् 
ग न्े न्कदाय सँग कनु रदा ग्नु्कहनोस ्।

िपाईंले आफनो बचचाको खोपका बबवरणहरु बचचाको देखभाल 
केनद्र, प्रीसककू ल िथा बबधयालयमा बचचाको नाम लेखाऊँदा 
उपलब्ध िराउनु पनने हुन सकिछ । प्रतिरक्षण रजजसटरलाई 
1800 653 809 मा समपकनु  िरर, रोि प्रतिरक्षणका पकूवनु 
बबवरणहरु प्रापि िननुुहोस ्।

एनएसडबलयकू प्रतिरक्षा िामलका सुझाब हदनछ कक बचचाहरु लाई 
तनमन उमेरमा खोप हदईनु पदनुछ :

• जनमदा • ६ महहनामा • १८ महहनामा
• ६ — ८ हफिामा • १२ महहनामा • ३१/२ — ४ बषनुमा
• ४ महहनामा

िपाईंको बचचालाई समयमा खोप हदनु जरुरर छ । तयसैले समय 
अिावै ममति िय िननुुहोस,् आफनो गचककतसक वा प्रतिरक्षण 
सेवा प्रदान िनने तनकाय संि समय ममलाई खोप हदने ममिी 
सुरक्क्षि िननुुहोस ्। 

किन खोप लगाउने

तथ्यांक बिवरणहरु रयख्ने
चलाऊन सजजलो SAVE THE DATE फोन ऐप डाउनलोड 
िननुुहोस ्वा immunisation.health.nsw.gov.au 
मा जानु भई तनजी िामलकाको प्रति छापनु होस ्।

यहद खोप लाई समयमा नै पुरा िरेमा यसले सबैभनदा राम्ो 
सुरक्षा प्रदान िदनुछ । िपाईंको सानो बचचा केहह असवसथ भएको 
बखि खोप लिाउन केहह हिलाई हुनु एक सामानय कुरा हो । 
िर सतय ि यो हो कक, बचचाहरु लाई सा्धारण रुघा र 
गचसो लागदा वा नाक बहदा पतन उनीहरु लाई खोप लािाउन 
सककनछ । िपाईंको बचचालाई िंभीर रोिबाट बचाउन सबै भनदा 
उतिम उपाय समयोगचि खोप हदनु हो ।

तथ्यहरु

कहिले खोप लगाउने


