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रोगको रोकथामको लागग कोगिड-१९ खोप अत्यधिक 
प्रिावकारी देखखएको छ र यो महामारीको बिरूद्ध लड्नको 
लागग एउटा महत्वपूर्ण औजार हो। खोप प्राप्त ग्नने, मास्क 
लगाउ्ने, र सामाधजक दरुी कायम ग्नने संयुक्त बवधिले कोगिड 
-१९ िाट िच्न उच्चतम सूरक्ा प्रदा्न ग्ननेछ। यो जा्नकारी 
मेसाचुसेटस सरकार (Mass.gov) को ज्न-स्ास्थ्य बविागद्ारा 
तपाइको लागी ल्ाएको धथयो। 

यहाँ केही सािारर लक्रहरु छ्न् जु्न सामान्य छ्न्: पाखुरा 
दखु्े, रातो हु्ने, सुन्न्ने, थका्न लाग्े, टाउको दखु्े, मांसपेशी दखु्े, 
ज्वरो आउ्ने, वाकवाकी लाग्े, शरीरमा ठण्ा लाग्े। यगद तपाइले 
कु्नै अन्य लक्रहरू अ्नुिव ग्नु्णियो वा यगद यी लक्रहरू केही 
गद्न िन्ा िगि समयसम्म रगहरहमेा, आफ्ो प्राथगमक उपचार 
धचनकत्सक (डाक्टर) लाई कल ग्नु्णहोस्।



यदी तपाइको स्ास्थ्य बवमा, कु्नै पररचयपत्र, ड्ाइिर लाइसेन्स 
वा सामाधजक सूरक्ा ्नम्बर छै्न ि्ने पन्न तपाईले खोप प्राप्त ग्न्ण 
सकु्हु्नेछ। यी कागजपत्रहरु आवश्यक छै्न्न्। 

यदी तपाइलाई खोप गद्न इन्ार गररयो वा अरु कु्नै समस्ा 
िएमा, कृपया एट्ननी जे्नरलको ्नागररक अधिकार इकाइको 
फो्न ्नम्बर 617-963-2917 मा सम्पक्ण  ग्नु्णहोस् वा https://
www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-com-
plaint मा अ्नलाइ्न उजुरी दता्ण ग्नु्णस्: 

यदी कसैले तपाइलाई बवमा, कु्नै पररचयपत्र, ड्ाइिर लाइसेन्स 
वा सामाधजक सूरक्ा ्नम्बर मांग गरमेा तपाइले गदन्न वा छै्न िन्न 
सकु्हु्नेछ। मेसाचुसेटसमा खोप प्राप्त ग्न्णको न्नम्ति तपाइले यी 
कागजपत्रहरु देखाई रह्नआवश्यक छै्न।



खोप लगाउदैमा तपाइको आप्रवा्नस स्थिबतमा प्रिाव पा्नने 
छै्न। केन्दीय सरकारले खोप लगायत कोगिड-१९ को 
उपचारलाई एउटा व्यधक्तको आप्रवा्नस स्थिबत न्निा्णररको 
न्नम्ति आिार मान्ने छै्न िन्ने कुरा सुन्नश्चित गरकेो छ।



कागजपत्र बवही्न आप्रवासीहरू लगायत १६ वर्ण माधथका 
मेसाचुसेटसमा िसोिास ग्नने, काम ग्नने, पढ्ने सिै व्यधक्तहरूको 
लागग खोप आफैमा न्नःशुल्क छ। केन्दीय सरकारले प्रत्येक 
व्यधक्तहरुलाई न्नःशुल्क खोप प्रदा्न गरररहकेो छ। खोप 
लाउ्नको लागग तपाइको बवमा गररएको हु्नु प्नने छै्न्। 
एपोइन्टमेन्ट ि्नाउ्नको लागग तपाइसंग के्नडट काड्ण ्नम्बर मांग 
गरर्ने छै्न।

यदी तपाइलाई खोप गद्न इन्ार गररयो वा अरु कु्नै समस्ा 
िएमा, कृपया एट्ननी जे्नरलको ्नागररक अधिकार इकाइको 
फो्न ्नम्बर 617-963-2917 मा सम्पक्ण  ग्नु्णहोस् वा https://
www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-com-
plaint  मा अ्नलाइ्न उजुरी दता्ण ग्नु्णस्: 



यगद तपाइलाई पगहले कोगिड-१९ िएको धथयो ि्ने अझै पन्न 
तपाइले खोप प्राप्त गरकेो हु्नु प्ननेछ। यदी तपाइलाई कोरो्ना 
पोजेनटि ियो ि्ने आइसोलेस्नको अविी ्नसनकएसम्म खोपको 
लागग पख्ण्नु प्ननेछ, सामान्यत: कोरो्नाको लक्र शुरू िएको १० 
गद्नपबछ, वा यगद लक्र देखा ्नपरकेो िए तपाइको पररक्र 
पररराम पोजेनटि िएको १० गद्न पबछ।



तपाइको खोपको रकेड्ण साव्णजन्नक ग्न्णिाट सूरक्क्त राखख्ने 
छ। ज्न-स्ास्थ्य  बविागले मेसाचुसेटसमा कोगिड-१९ खोप 
प्राप्त गरकेा प्रत्येक बिरामीको खोप रकेड्ण इलेक्ट्रन्नक रूपमा 
व्यवास्थित ग्ननेछ। डाक्टरले बिरामीहरूको स्ास्थ्य जा्नकारी 
राखे जस्ै खोप सम्बन्ी डेटावेस पन्न गोप्य राखख्नेछ। यदी 
तपाई कागजपत्रहरू (बवमा, पररचय पत्र, ड्ाइवर लाइसेन्स 
अथवा सामाधजक सूरक्ा ्नम्बर) उपलब्ध गराउ्न चहा्नु हुन्छ ि्ने, 
तपाइको जा्नकारी गोप्य राखख्नेछ।
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