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टीकाकरण भनेको खोप लगाउनु हो जसले तपाईंलाई बिरामी हुनिाट िचनमा मद्दत गर्छ

टीकाकरण 
स्वस्थ्य रहनका लागग खोप लगाउनुहोस 

मलाई टीकाकरणको आ्वश्यकता ककन पर्छ?
अमेरिकामा कुन ैएक समयमा माननसहरुलाई 
धेिै न ैबििामी पानने कैं यौं िोगहरु आज सककन 
थालेकाछन। टीकाकिणले गरादा नै यसो हुन गएको 
हो। टीकाकिणले एक जना माननसिाट अकादाे 
माननसमा सनने िोगहरुको िोक-थाम गछदा। तपाईंले 
आवशयकता पिे िमोजजम टीकाकिण अनतगदात 
सूई लगाउनु भयो भने, तपाईं आफूलााई मात्र 
होइन आफना प्रियजनहरुलाई पनन बििामी हुनिाट 
िचाउनुहुनछ। 

टीकाकरणले कसरी काम गर्छ? 
खोप तयही भाइिस अथादात कीटाणुिाट िनाईनछ 
जसले िोग परैा गछदा। खोप िनाउनमा वयवहाि 
गरिने कीटाणु कक त मतृ हुनछ या त कमजोड़ 
हुनछ। यसले तपाईंलाई बििामी पारदैन। उलटै िरु 
कीटाणु ि तीनीहरुले परैा गनने िोगहरुसँग लडने 
तपाईंको शिीिको क्षमता िढाउँछ। 

टीकाकिण अनतगदात सूई लगाउँरा कनतपय 
माननसहरुमा मामूली रुपमा नकािातमक 
असि पछदा। एक-रईु दरन भभत्रमैा यसको 
असि सककनछ पनन। 

सूई लगाएपनछ निाम्ो गिी माननसहरुलाई नकािातमक असि 
पािेको बििल ैरेख्न पाइनछ। धेिै जसो, सूई लगाएको केही 
भमनेट वा केही घनटा भभत्रमैा यसतो हुनछ। 

मलाई कुन खोप चाहहनर?  
अककोपदट एक ताभलकामा वयषकलाई कुन खोप ि 
नानीहरुलाई कुन खोप चादहनछ तयो रेखाईएकोछ। 
िचपनमा खोप नलगाउने वयषकहरुलाई धेिै खोपको 
रकादाि पनदा सकछ। यसिािेमा आफनो डाकटिसँग समपकदा  
गनुदाहोस।्

रखुाई/लालीपना, मभसना खदटिा हलका जविो  सास फेनदामा अप्ठयािो रिगंटा लागने खदटिा ननजसकने/चचलाउने गला सुजननने

मेरो डाकटरको नाम:  

मेरो डाकटरको फोन नमिर:

टीकाकरणको ्दका्छर कसलाई पर्छ? 

के शरीरमा ्यसको नकारातमक असर पनन पर्छ? 

NEPALI

थप जानकारीका लागग www.vaccines.govमा लग-अन गनु्छहोस।् 
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तपाईंलाई 
चाहहने 
खोप

्यसलाई के 
भनननर? 

्यसको ्दका्छर कसलाई पर्छ?
सूईले कुन रोगको रोक-
थाममा मद्दत गर्छ? रोगले केे गराउँर?िचचाहरुलाई 

मात्रै’
िचचा र 
्व्यषकलाई

्व्यषकलाई 
मात्रै


DTaP  

or
Td/Tdap

X

डडपथेरिया जविो, घाँटी रखु्न ेि जाड़ो लागने 

दटटेनस मांसपेशी रखु्न,े सास फेनदा ि ननलनमा 
कषट हुने

पेटदाभसस खोकी लागने, सास फेनदा, खान ि 
पीउनमा कषट हुने 

 Flu X फलू नाक, गला ि फोकसोको संक्रमण
 HepA X हेपेटाईदटस ए एक रिकािको कलेजो िोग 
 HepB X हेपेटाईदटस िी एक रिकािको कलेजो िोगको

 Hib X हेमेकफलस 
इनफलयूएनजा िी

मजसतषकको चािैनति ि मेरुरणडमा हुने 
संक्रमण 

 HPV X
सभादाईकल कयानसि मदहलाहरुमा हुने कयानसिको एक 

रिकाि 
जननेदरियमा 

ननजसकने  राना यौन-समपकदा  माफदा त फैभलन सकने िोग

 IPV X पोभलयो शिीि न ैदहडं़-डुल गनदा नसकने, कदहले 
त सास ैफेनदा नसककने

 MCV4 X मेननगंोकोकल मजसतषकको चािैनति ि मेरुरणडमा हुने 
संक्रमण

 MMR X

रारिूा जविो, खदटिा, नाकिाट पानी िगने ि 
खोेकी लागने 

अतंकोप जविो, टाउको रखु्न,े मुखको केही 
दहससा सुजननने 

रुिेला जविो, गाँठा सुजननने ि खदटिा 
 PCV X नयुमोकोकल फोकसोको संक्रमण 
 RV X िोटाभाईिस जविो, पखाला लागने ि िानता हुने 
 Varicella ठेउला जीउमा जता-तत ैचचलाउने 
 Zoster X चमदािोग खदटिा ननजसकने, रखु्ने

स्वस्थ्य रहनका लागग खोप लगाउनुहोस 
जाँचका लागग डाकटरसँग समपक्छ  गनु्छहोस ्र ्दका्छर परेमा न्याँ खोप लगाउनुुहोस ्

तल चचजनहत गरिएका खोपहरु जरुिी छनः ___________________________   _________________
 (नाम) (उमेि)
तपाईंले फेिी आउनुपनने अकादाे तारिखः  ___________  _________  (बिहान/दरउँसो)  _________________
 (तारिख) (समय) (जनम-नतचथ)

* 0 रेखख 18 
आफू ि आफना प्रियजनहरुलाई सवस्थय िाखु्नहोस।् खोप लगाउनुहोस ्


