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

टीकाकरण 
स्वस्थ्य रहनका लागग खोप लगाउनुहोस 

मलाई टीकाकरणको आवश्यकता ककन पर्छ?
अमेरिकामा कुनै एक समयमा माननसहरुलाई धेि ैनै बििामी 
पानने कैं यौं िोगहरु आज सनकन थालेकाछन। टीकाकिणले 
गरादा नै यसो हुन गएको हो। टीकाकिणले एक जना 
माननसिाट अकादाे माननसमा सनने िोगहरुको िोक-थाम गछदा। 
तपाईंले आवश्यकता पि ेिमोजजम टीकाकिण अन्तगदात 
सूई लगाउनु भयो भने, तपाईं आफूलााई मात्र होइन आफ्ा 
प्रियजनहरुलाई पनन बििामी हुनिाट िचाउनुहुन्छ। 

टीकाकरणले कसरी काम गर्छ? 
खोप त्यही भाइिस अथादात कीटाणुिाट िनाईन्छ जसले िोग 
पैरा गछदा। खोप िनाउनमा व्यवहाि गरिने कीटाणु नक त मृत 
हुन्छ या त कमजोड़ हुन्छ। यसले तपाईंलाई बििामी पारदैन। 
उल् ैिरु कीटाणु ि तीनीहरुले पैरा गनने िोगहरुसँग लडने 
तपाईंको शिीिको क्षमता िढाउँछ। 

टीकाकिण अन्तगदात सूई लगाउँरा कबतपय 
माननसहरुमा मामूली रुपमा नकािात्मक असि पछदा। 
एक-रईु प्रन प्भत्रैमा यसको असि सनकन्छ पनन। 

सूई लगाएपबछ निाम्ो गिी माननसहरुलाई नकािात्मक असि पािकेो बििलै 
रेख्न पाइन्छ। धेि ैजसो, सूई लगाएको केही बमनेट वा केही घन्ा प्भत्रैमा 
यस्ो हुन्छ। 

मलाई कुन खोप चागहन्छ?  
अककोपनट एक ताललकामा वयष्कलाई कुन खोप ि नानीहरुलाई 
कुन खोप चाप्हन्छ त्यो रेखाईएकोछ। िचपनमा खोप नलगाउने 
वयष्कहरुलाई धेि ैखोपको रकादाि पनदा सकछ। यसिािमेा आफ्ो 
डाक्टिसँग सम्पकदा  गनुदाहोस्।

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

रखुाई/लालीपना, मजसना खनटिा हल्ा ज्विो  सास फेनदामा अप्ठ्ािो रिंगटा लाग्े खनटिा ननस्किने/जचलाउने गला सुप्निने

मेरो डाक्टरको नाम:  

मेरो डाक्टरको फोन नम्बर:

टीकाकरणको दका्छर कसलाई पर्छ? 

के शरीरमा यसको नकारात्मक असर पकन पर्छ? 
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यसलाई के भकनन्छ? 
यसको दका्छर कसलाई पर्छ?

सूईले कुन रोगको रोक-थाममा मद्दत 
गर्छ? रोगले केे गराउँर?िच्ाहरुलाई 

मात्रै’
िच्ा र 

वयष्कलाई
वयष्कलाई 

मात्रै

 DTaP or Td/
Tdap

X

नडप्थेरिया ज्विो, घाँटी सुप्निने, कमजोि भएको महसुस गनने; 
यसले मुटु ि स्ायुलाइदा चोट पानदा सकछ

नटटनेस ज्विो, घाँटी रखुेको, खानेकुिा ननलन गाह्ो भएको; 
यसले श्ास फेनदा गाह्ो िनाउन सकछ

पेटदाजसस
गम्ीि खोकी, जसँगान िबगिहने नाक, जशशुको 

श्ासरिश्ासमा िोके्; यसले फोक्ो संक्रमणबति 
लैजान सकछ

 Flu X फ्ू ज्विो, घाँटी सुप्निने, खोकी, मांसपेशी रखु्ने; यसले 
फोक्ोको संक्रमणबति लैजान सकछ

 HepA X हपेेटाईनटस ए
थाकेको महसुस गनने, आँखा ि छाला पँहलेो हुने; 

यसले कलेजो, मृगौला ि िक्तसम्बन्ी िोगहरूबति 
लैजान सकछ

 HepB X हपेेटाईनटस िी कमजोि महसुस गनने, पँहलेो आँखा ि छाला हुने; 
यसले कलेजोलाइदा नष्ट पानदा सकछ

 Hib X हमेेप्फलस इन्फ्ल्ूएन्जा िी फोक्ो ि मस्स्ष्क ि मेरुरण्ड वरिपरिको 
लाइननङको संक्रमणबति लैजान सकछ 

 HPV X Human papillomavirus 
(ह्मु्ान प्ाप्पलोमाभाइिस)

जननेन्द्रियमा फोका; यसले बवप्भनि रिकािका 
क्ान्सिबति लैजान सकछ

 IPV X पोललयो घाँटी सुप्निने, ज्विो ि टाउको रखु्ने; यसले शिीि 
चलाउन नसके् अवस्ामा शिीिलाइदा लैजान सकछ

 MenACWY 
or MenB

X Meningococcal disease 
(मेननन्गोकोकल िोग)

अचानक ज्विो ि घाटँी रखुकेो; यसले मस्स्ष्क ि मरेुरण्ड 
वरिपरिको लाइननङको सकं्रमणबति लजैान सकछ

 MMR X

रारिूा ज्विो, फोका, जसगँान िबगिहन ेनाक, कफ ि गलुािी 
आँखा; यसले फोक्ोको सकं्रमणबति लैजान सकछ।

अंतकोप 
ज्विो, टाउको रखुाइ ि स्ाललभा िनाउने ग्रन्ी 

सुप्निने; यसले मस्स्ष्क ि स्ाइनल कडदा वरिपरिको 
लाइननङको संक्रमणबति लैजान सकछ

रुिेला ज्विो, गाँठा सुप्निने ि खनटिा 
 PCV13 or 

PPSV23
X Pneumococcal disease 

(ननमोकोकल िोग) फोक्ोको संक्रमण; िक्त संक्रमणबति लैजान सके्

 RV1 or RV5 X िोटाभाईिस ज्विो, पखाला लाग्े ि िान्ता हुने 
 Varicella X ठेउला ज्विो ि जचलाउने फोकाहरू
 Zoster X चमदािोग खनटिा ननस्किने, रखु्ने

स्वस्थ्य रहनका लागग खोप लगाउनुहोस 
जाँचका लागग डाक्टरसँग सम्पक्छ  गनु्छहोस् र दका्छर परमेा नयाँ खोप लगाउनुुहोस् 

तल जचन्दहित गरिएका खोपहरु जरुिी छनः _________________________________   __________________
 (नाम) (उमेि)
तपाईंले फेिी आउनुपनने अकादाे तारिखः  _______________   _________  (बिहान/प्रउँसो)  __________________
 (तारिख) (समय) (जन्म-बतजथ)

* 0 रेन्दख 18  आफू ि आफ्ा प्रियजनहरुलाई स्वस्थ्य िाख्नुहोस्। खोप लगाउनुहोस्
www.magnuscorp.com/ffs/vaccines
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