कोभिड-१९ को खोप भिकासको बाटो
कोरोना भाइरसहरुमा आधाररत १५ वर्न सम्मको लामो अनुसन्धान पिात कोक्षभड-१९ को खोप क्षसजनना गररएको हो। धेरै
जनावरर मानव अध्ययनहरु पिात यस खोपले प्रभावकरी काम गछन र सुरक्षित छ भनी र्े खायो, तसथन यसलाई प्रयोग गननको
लाक्षग स्वीकृत गररएको छ।

खोपहरु सु रक्षित छन् भने र क्षनक्षित गनन हरे क चरणहरुमा मानव अध्ययनहरु हुन्छन् ।

खोपको भिकास
खोप बनाउने कायन प्रयोगशालामा सु रु
हुन्छ।
यो पक्षह ले जनावरहरुमा पररिण गररन्छ।
यक्षर् , यो जनावरहरुको लाक्षग सु रक्षि त छ
भने हामी मानवमा परीिण गनन सक्दछ ौं ।

क्लिभिकल परिक्षण चिण १
सु र िा सबै भ न्दा महत्त्वपू णन हुन्छ
स्वयौं से व कहरूको सानो समू ह मा परीिण गररएको
खोप प्रयोग गनन को लाक्षग सही मात्रा के हो? (खु राक)
के यो खोपले के क्षह गछन जु न हामी चाहँ र्ै न ौं?
(र्ु ष्प्रभाव) यक्षर् कु नै गम्भीर र्ु स्प्रभावहरु छै नन्
भने , हामी चरण २ मा जान सक्दछ ौं।

क्लिभिकल परिक्षण चिण २
१००+ स्वयौंसेवकहरुमा परीक्षित गररएको
खोपले हामीलाई कक्षत सुरक्षित राख्छ?
हामीले अक्षहले सम्म र्े खेका र्ु ष्प्रभावहरू के-के हुन्?

क्लिभिकल परिक्षण चिण ३
ह जा र ौं स्व यौं से व क ह रु मा प री ि ण ग रर ए को ।
के ही व्य क्ति ह रु ला ई वा स्त क्षव क खो प प्रा प्त ग छन न् ।
के ही व्य क्ति ह रु ले सो खो प स र ह को के क्षह अ स र न ग ने
ब हा ना खो प क्षल न्छ न् ( प्ल क्षस बो )
यो खो प सु र क्षि त छ र य स ले का यन ग र्न छ भ ने र
सु क्षन क्षि त ग नन को ला क्षग हा मी यी र्ु ई स मु ह ह रु ला ई
तु ल ना ग छौं ।

एफ.डी.ए.को समीिा
खाद्य र और्क्षध प्रशासन (एफ.डी.ए.)
एफ.डी.ए.ले सु क्षन क्षि त गर्न छ क्षक क्ति क्षन कल
परीिणहरु सु रक्षि त क्षथ ए र कानू न अनु सार सही
तररकाले गररएको क्षथ यो।
एफ.डी.ए.ले परीिणको नतीजाहरुलाई हे छन र
यो खोप सु रक्षि त छ र यसले काम गर्न छ भने र
सु क्षन क्षि त गर्न छ।

स्वीकृत खोप
एफडीए वै ज्ञाक्षन कहरु तथा डाक्टरहरुले सबै क्षक क्षस मका जानकारीलाई हे र्न छन् ।
यक्षर् , क्षत नीहरुले खोपहरुले काम गर्न छन् र सो खोपहरुलाई सु रक्षि त रुपले
बनाउन सक्षक न्छ भने र क्षन णन य गर्न छन् , त्यसपक्षछ एफ.डी.ए. ले सबै ले प्राप्त गने
खोपलाई स्वीकृ त गर्न छ।

www.cdc.gov/vaccines बाट जानकारी प्राप्त गररएको

के तपाइलाई थाहा भथयो?
खोपहरुले काम गर्न छ!
क्षतनीहरु शरीरको प्राकृक्षतक प्रक्षतरिा प्रणालीको साथ काम कायन
गर्न छन् जसले रोगबाट सुरक्षित बनाउन मद्दत गछन न्

केही खोपहरुले जीक्षवत वा मरे का क्षकटाणुहरुको प्रयोग गर्न छ।
कोक्षभड-१९ को खोपले भाइरस प्रयोग गर्ै न। यसले केवल
क्षकतनुको अौंशलाई प्रयोग गर्न छ जसले हाम्रो शरीरलाई भाइरसको
पक्षहचान र सो भाइरससौंग लड् न मद्दत गर्न छ।

कोक्षभड-१९ को खोप प्राप्त गनान ले भक्षवष्यमा तपाईलाई
कोक्षभडबाट सुरक्षित राख्नेछ। जब हाम्रो समुर्ायका ७५ प्रक्षतशत
व्यक्तिहरुले खोप प्राप्त गने छन् तब भाइरस फैक्षलन बन्द हुनेछ।

बफालो क्षवश्वक्षवद्यालयमा भैरहे का कोक्षभड-१९ बारे अध्ययनहरु
सम्बक्तन्ध जानकारीलाई तपाईले तल उिेक्तखत वेबसाइटमा प्राप्त
गनन सक्नुहुन्छ: research.buffalo.edu/portal/clinicaltrial/
www.cdc.gov/vaccines बाट जानकारी प्राप्त गररएको

तपाईको स्वास्थ्य सेिा-प्रदायक िा
फार्ााभसष्टलाई सोध्िु पिे प्रश्नहरु
क्षबरामीको आवाजहरुको नेटवकनद्वारा प्रायोक्षजत

यस खोपको दुष्प्रिािहरु के-के हुि् ?
यो यस खोपलाई र्ै ले कभत पटक भलिु पिे हुन्छ?
यस खोपलाई के-कस्ता तत्त्वहरुले बिाइएको हुन्छ?
यस खोपलाई र्ै ले कहााँ भलिसक्छु ?
यभद, र्ै ले खोप लगाउि चाभहि ििे , के-कस्ता
जोक्लखर्हरु छि् ?
के यो खोप प्राप्त गिाा ले तपाईलाई कोभिडबाट
सं क्रभर्त िएका व्यक्लिहरुको ििपि िहि सु िभक्षत
िाख्दछ?
क्लिभिकल एण्ड टर ान्सले सिल भिज्ञाि सं स्थाि
क्ति क्षन कल एण्ड टर ान्सले स नल ररसचन से न्ट र
८७५ एक्ति कोट क्तरर ट, बफलो, यन.वाइ, १४२०३ (७०६)-८८८-४८५० ctsi@buffalo.edu

यस कायनक्रमलाई बफलो क्षवश्वक्षवद्यालयले प्राप्त गरे को पुरस्कार नम्बर यु.यल.१क्षट.आर.००१४१२ (UL1TR001412)
अन्तगनत राक्तररय स्वास्थ्य सौंस्थानको नेशनल सेन्टर अफ एड् भाौं क्षसौंग टर ान्सले सनल क्षवज्ञानले समथनन गरे को छ।
यस पोररमा उिेख गररएका सामग्रीहरु पूणनतया ले खकहरुको उत्तरर्ाक्षयत्व हो र नेशनल इक्तिच्युटस् अफ
हे ल्थको आक्षधकाररक दृक्षिकोणलाई स्वाभाक्षवक रुपले प्रक्षतक्षनक्षधत्व गर्ै न।

