
मलाई किन खोप लगाउन आवश्यि छ?
जनुसुकै उमेरका जो कोहीलाई पनन कोनिड्-१९ लाग्न सक्छ। यदि तपाईंले खोप लगाउनुभएको ्ैछन भने, 
तपाईंलाई यो भाइरसबाट गम्ीर रूपमा नबरामी हुने ठुलो जोखखम हुन्छ। खोप लगाएर तपाईं यात्ा गन्न 
सकु्हुने्छ, काय्नक्रमहरूमा जान र भनिष्यमा नरियजनहरूलाई भेटन् पनन सकु्हुने्छ।

मलाई बूस्टर खोप लगाउन किन आवश्यि छ?
िईु खुराक खोपले निशेष गरी यो रोग गम्ीर हुनबाट धरैे राम्ो सुरक्ा दिन्छ। बसू्टर खुराकले तपाईंको 
पदहलो िईु खुराकबाट पाएको सुरक्ालाई बललयो र लामो समयसम्म राख्न सुननश्चित गि्न्छ।
तपाईंलाई, तपाईंका नरियजनहरूलाई र हाम्ो समुिायलाई सुरक्क्त राख्ने यो उत्तम उपाय हो।

िे खोप सुरक्षित छ?
खोप सुरक्क्त ्छ र जीिन बचाउँ्छ। औषधोपचार िस् ुरिसासन (दटश्जए) यानन (Therapeutic 
Goods Administration (TGA)) ले सुरक्क्त र रिभािकारी नभएसम्म अस्टट्ेललयामा रियोगको 
लागग खोप स्ीकृत गिदैन।

िे म यदि गर्भवती छु वा स्तनपान गराउँिै छु रने खोप सुरक्षित हुनछ?
मोडना्न र फाइजर (Moderna and Pfizer) खोपहरू गभ्निती, सन्ानको योजना गरररहकेा, िा 
स्नपान गराउने मदहलाहरूका लागग सुरक्क्त ्छन।् खोप लगाइएका मदहलाहरूबाट अदहले िशौ ंहजार 
स्स्थ क्शशुहरू जन्मिएका ्छन।्

यो पररयोजना िेल्बिङ एसए कोनिड्-१९ भ्ाक्सिन अपटेक कम्ुननटी रिोग्ाम (Wellbeing SA COVID-19 
Vaccine Uptake Community Grants Program) द्ारा नित्त पोनषत थियो।

बललयो प्रततरषिा। 
सुरक्षित समिुाय। 

िोभरड -१९ िो खोप

तपाईंिा प्रश्नहरूिो 
जवाफ



िे खोपले बाझँोपन गराउँछ?
गराउँिैन। कोनिड्-१९को खोपले बाझँोपन िा स्थाईननसन्ान हुने बनाउँिैन।

िसले खोप लगाउन पाउछ? 
खोप नन:शुल्क ्छ र ५ िष्न िा सोभन्ा माथिका उमेरका सबलैाई उपलब्ध ्छ।

िे मेरो बच्ािो लागग यो खोप सुरक्षित छ?
तपाईंको बच्ालाई कोनिड्-१९ ले सार् हो नबरामी पान्नबाट जोगाउनलाई खोप सबभैन्ा राम्ो तररका 
हो।

यदि मैले खोप लगाएिो रए पतन अझै िोतवड-्१९ लाग्न सकछ?
तपाईंले खोप लगाउनुभएको भए पनन तपाईंलाई अझ ैकोनिड्-१९ लाग्न सक्छ। तर तपाईं गम्ीर 
रूपमा नबरामी भएर अस्पताल जानुपनने सम्ािना कम हुन्छ। 

मैले बूस्टर खोप िहा ँपाउन सकछु?
covidvaccine.sa.gov.au हनेु्नहोस र “book now” भन् ेठाउँमा थिचु् (क्लिक गनु्न) 
होस।्

यो पररयोजना िेल्बिङ एसए कोनिड्-१९ भ्ाक्सिन अपटेक कम्ुननटी रिोग्ाम (Wellbeing SA COVID-19 
Vaccine Uptake Community Grants Program) द्ारा नित्त पोनषत थियो।

साललसबरी शहरलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गनु्भरएिोमा धन्यवाि
िप जानकारीका लागग covidvaccine.sa.gov.au हेनु्नहोस्
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