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कक्षा ७  खोपको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्रिय /अभििावक, 

पब्लिक हेल्थिे कक्षा ७ का प्रवद्याथीहरूिाई शरद र वसन्त ऋतुमा प्रवद्याियहरूमा ननिःशुल्क खोप उपिलध गराउँछ। 

कक्षा ७ का प्रवद्याथीहरूिाई ननम्न कुराहरूबाट जोगाउन मद्दत गने तीनवटा महत्त्वपूर्ण खोपहरू िस्ताव गररन्छ: 

• मेनिन्गोकोकल रोग (मेननन्जाइटटसको कारर्) * प्रवद्यािय हाब्जरीको िागग आवश्यक 

• हेपाटाइटटस बी (किेजोमा क्षनत र किेजोको क्यान्सर ननम््याउँछ) 

• मािव प्यापपलोमाभाइरस (HPV; पूवण क्यान्सर घाउहरू गराउछ, मुख, जननाांग र गुदाको क्यान्सर; र जननाांग 
मुसाहरू) 

 

म दृढतापूवणक सुझाव टदन्छु कक तपाइँ तपाइँको बच्चािाई यी रोगहरु प्रवरुद्ध खोप िगाउनुहोस।् यी खोपहरू सुरक्षक्षत 
र ििावकारी छन ्र पूर्ण शङृ्खिा िाप्त िएपनछ सम्िाप्रवत ज्यानको खतरा हुने रोगहरूको जोखखमिाई ननकै कम 
गछण। 

म हजूरिाई के सोध्छु िने : 

• wdgpublichealth.ca/immunizeGr7 मा भ्याब्क्सन जानकारीको समीक्षा गनुणहोस।् 

• आफ्नो बच्चाको िागग जनत सक्दो चाँडो अनिाइन सहमनत फारम िनुणहोस ्wdgpublichealth.ca/gr7consent 

यटद तपाईंको बच्चािे मागथ सूचीबद्ध एक वा बढी खोपहरू िाप्त गररसकेका छन ्िने, कृपया सहमनत फारम िनुणहोस ्
र फारममा खोपहरूको भमनतहरू सांकेत गनुणहोस।् यटद खोप अझै आवश्यक छ िने मात्र सावणजननक स्वास््य नसणिे 
तपाईंको बच्चािाई खोप टदनेछन  ।   

सावणजननक स्वास््य (पब्लिक हेल्थ) प्रवद्यािय खोपहरू प्रवद्याथीहरूको िागग सकारा्मक अनुिव होस ्िन्ने चाहन्छ। 
यटद तपाइँसँग यस कायणक्रमको बारेमा िश्नहरू छन ्वा सहमनत फारम पूरा गनण सहयोग चाटहन्छ िने, कृपया 
वेभिांगटन-डफररन- गुएल्फ पब्लिक हेल्थको १-८००-२६५-७२९३  ext ७००६  मा सावणजननक स्वास््य नसणसँग कुरा 
गनणसम्पकण  गनुणहोस।् । 

िवदीय, 

डा. म्याथ्यू टेिेिबम, MD, CCFP, MPH, FRCPC 

स्वास्थ्यको सहयोगी चिककत्सा अचिकारी 

https://wdgpublichealth.ca/clinics-classes/2022-23-grade-7-school-immunization-clinics
http://www.wdgpublichealth.ca/gr7consent
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हेपाटाइ�टस बी 
भ्यािक्सन 
हेपाटाइ�टस बी भाइरस �वरुद्ध सुर�ा गदर्छ। 

 

हेपाटाइ�टस बी के हो? 
हेपाटाइ�टस बी एउटा भाइरस हो जसले गम्भीर कलेजोको 
संक्रमण �नम्त्याउँछ र स्थायी कलेजो ��त, �सरो�सस र/वा 
कलेजोको क्यान्सर �नम्त्याउन सक्छ। हेपाटाइ�टस बी 
क्यानडामा कलेजोको क्यान्सरको प्रमुख कारण हो। 
हेपाटाइ�टस बी संक्र�मत व्यिक्तको रगत र शर�रको तरल 
पदाथर्को सम्पकर् बाट सछर्। यो यौन ग�त�व�ध, सुई साझदेार�, 
ट्याटु र छेड्नको लागी द�ूषत उपकरण प्रयोग गरेर, र टूथब्रस 
वा रेजर ब्लेड साझा गरेर फै�लन सक्छ। यो प्रसवको समयमा 
आमाबाट बच्चामा प�न सनर् सक्छ। 

खोप �कन लगाइन्छ ? 

खोप भनेको तपाई र तपाईको प�रवारलाई गम्भीर रोगहरुबाट 
जोगाउने उ�म उपाय हो। यो खोप सबैभन्दा प्रभावकार� तब 

हुन्छ जब रोगको सम्पकर् मा आउनु अ�घ �दइन्छ। 

हेपाटाइ�टस बीको कुनै उपचार छैन। साथै, भाइरसबाट संक्र�मत 
१० मध्ये एक जनाले आफ्नो जीवनभर यो भाइरस बोक्न 
सक्छन।् यी व्यिक्तहरूमा प्राय: ल�णहरू हँुदैनन ्र यसलाई 
अरूमा फैलाउन सक्छन।् 

जब खोप �सफा�रस ग�रएको संख्यामा �दइन्छ, यसले ९८ 
प्र�तशत मा�नसहरूलाई बचाउँछ। 

 
 

खोप लगाउन को योग्य छ ? 

यो खोप �नय�मत रूपमा क�ा ७ दे�ख क�ा १२ को 
अन्त्यसम्म योग्यता बाँक� रहेका �वद्याथ�हरूलाई �दइन्छ। 
यो खोप ११ दे�ख १५ वषर्का �वद्याथ�हरूलाई ४-६ म�हनाको 
फरकमा दईु-डोज श्रृंखलाको रूपमा �दइन्छ। १६ वषर् र 
मा�थका �वद्याथ�हरूले आफ्नो खोप श्रृंखलाको  शुरू  वा 
पूरा गनर्का ला�ग खोपको तीन डोज आवश्यक पदर्छ। 

हेपाटाइ�टस बी खोप प�न उच्च जो�खममा रहेका �शशु , 

बालबा�लका र वयस्कहरूलाई �नःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। 
योग्यताको बारेमा थप जानकार�को ला�ग अन्टे�रयोको ला�ग 
सावर्ज�नक रूपमा अनुदान प्राप्त खोप ता�लका ३ हेनुर्होस।् 

यो खोप पेशागत जो�खम भएकाहरूका ला�ग, तर �न:शुल्क 
उपलब्ध गराइँदैन; हेपाटाइ�टस बीको उच्च स्तर भएको 
देशमा बसोबास गन�, यात्रा गन� वा �च�कत्सा प्र�क्रया/हेरचाह 
गन�हरू; र हेपाटाइ�टस बी को जो�खम कम गनर् चाहने जो 
कोह�को ला�ग �सफा�रस ग�रएको छ । 

नोट: य�द खोपको शङृ्खला पूरा भइसकेको छ भने रु�टन 
बूस्टरहरू �सफा�रस ग�रँदैन। 

 

कसले खोप लगाउनु हँुदैन? 

• खोप वा यसको कन्टेनरको कुनै प�न भागमा गम्भीर 
एलज� प्र�त�क्रया भएको जो कोह�। 

• �वगतमा यो खोपको ला�ग गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया 
भएको जो कोह�। 

• उच्च ज्वरो वा गम्भीर संक्रमण भएको जो कोह� जसलाइ 
�चसोले गारो बनाउछ । 

• जो कोह�ले हेपाटाइ�टस बी वा हेपाटाइ�टस बी (Twinrix®, 

Infanrix Hexa®) भएको संयोजन खोप श्रृंखला पूरा गरेको 
छ। 
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य�द तपाइँ गभर्वती हुनुहुन्छ, स्तनपान गद� हुनुहुन्छ, वा 
अ�घल्लो खोपको छ हप्ता �भत्र गुइलेन-ब्यारे �सन्ड्रोम (GBS) 

को इ�तहास छ भने, कृपया यो खोप प्राप्त गन� बारे स्वास्थ्य 
सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुर्होस।् 

खोप प�छ के आशा गन�? 

हेपाटाइ�टस बी भ्यािक्सन सुर��त र राम्रोसँग सहन 
स�कन्छ। य�द साइड इफेक्टहरू देखा पछर्न ्भने 
सामान्यतया हल्का हुन्छन ्र केह� �दनमा हट्छन।् 
 
सामान्य साइड इफेक्टहरूमा रातोपन, सुिन्नने र/वा 
इंजेक्शन साइटमा दुखाइ समावेश छन।्  
 
टाउको दुखाइ, ज्वरो, थकान, चक्कर, वाकवाक� र मांसपेशी 
दुखाइ प�न हुन सक्छ, तर कम सामान्य छन।् 
 

गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयाहरू (अथार्त ्एना�फलेिक्सस), दुलर्भ 
भए प�न, कुनै प�न खोपको प्रयोगमा जो�खम हुन्छ। के 
�सफा�रस ग�रन्छ भने तपाइँ खोप प�छ १५ �मनेट को 
लागी एक िक्ल�नक से�टङ मा रहनु होला �कनभने यो सबै 
भन्दा सामान्य समय सीमा हो जब एना�फलेिक्सस हुन्छ।  
 

आफ्नो खोप संग अद्याव�धक रहनुहोस ्
 

तपा�ले खोप प्राप्त गरेप�छ तपा�को स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायकले तपा�को व्यिक्तगत खोप रेकडर् (पह�लो काडर्) 
अद्याव�धक गरेको सु�निश्चत गनुर्होस।् आफ्नो रेकडर् 
सुर��त स्थानमा रा�ुहोस।् य�द तपा�को बच्चा इजाजतपत्र 
प्राप्त बाल हेरचाह वा �वद्यालयमा जान्छ भन,े जब खोप 
�दइन्छ कृपया सावर्ज�नक स्वास्थ्यलाई सू�चत गनुर्होस ्। 
तपा�ले �नम्न त�रका मध्ये कुनै एकमा खोपहरू �रपोटर् 
गनर् सक्नुहुन्छ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• अनलाइन: immunizewdg.ca मा उपलब्ध The 
Immunization Connect Ontario (ICON) टूल/ उपकरणले 
तपा�लाई आफ्नो बच्चाको खोप रेकडर् �रपोटर् गनर् र हेनर् 
अनुम�त �दन्छ। 

• इमेल: vaccine.records@wdgpublichealth.ca 

• फोन: १-८००-२६५-७२९३ ext ४३९६ 

 • फ्याक्स: १-५१९-८३६-२९८६ 
 

थप जानकार�को ला�ग भ्रमण गनुर्होस:् 

• वे�लगंटन -डफ�रन -गुएलफ सावर्ज�नक स्वास्थ्य : 
wdgpublichealth.ca 
• अन्टे�रयो स्वास्थ्य मन्त्रालय : 
www.ontario.ca/page/vaccines 

• खोप क्यानाडा:: www.immunize.ca 
• अन्टे�रयोका ला�ग सावर्ज�नक रूपमा अनुदान 
प्राप्त प्र�तर�ा ता�लकाहरू 
 

mailto:info@wdgpublichealth.ca
https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
http://www.ontario.ca/page/vaccines
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मानव पा�पलोमा भाईरस  
खोप (HPV-9) 
 

नौ प्रकारका HPV -  ६, ११, १६, १८, ३१, ३३, ४५, ५२,  र ५८ �वरुद्ध सरु�ा गछर्। 
 

HPV भनेको के हो? 

HPV एक सामान्य भाइरस हो जसले पाठेघर, भल्भर, यो�न, गुदा, 
टाउको, घाँट�, �लगंको क्यान्सर �नम्त्याउँछ र जननांग मुसा प�न 
�नम्त्याउन सक्छ। यो यौन सम्पकर् , या त संभोग वा यौन स्पशर् 
माफर् त फै�लन्छ। खोप �बना, अ�धकांश मा�नसहरूले आफ्नो 
जीवनकालमा HPV पाउनेछन।् प्रायजसो, एक HPV संक्रमण आँफै 
ठ�क भएर जान्छ। केह� मा�नसहरूको ला�ग HPV जाँदैन, HPV-

सम्बिन्धत क्यान्सरहरू वा जननांग मुसाहरू �नम्त्याउँछ। HPV 

बाट संक्र�मत अ�धकांश मा�नसहरूले कुनै ल�ण वा ल�णहरू 
देखाउँदैनन ्र यो थाहा न�दई प�न भाइरस अरूलाई सनर् सक्छ। 

खोप �कन लगाइन्छ? 

खोप भनेको तपाई र तपाईको प�रवारलाई गम्भीर रोगहरुबाट 
जोगाउने उ�म उपाय हो। यो खोप सबैभन्दा प्रभावकार� हुन्छ 
जब रोगको सम्पकर् मा आउनु अ�घ �दइन्छ। 

पूणर् शङृ्खलाको साथ, HPV-9 खोप �नम्नसँग सम्बिन्धत HPV 

संक्रमणको सबैभन्दा सामान्य प्रकारलाई रोक्नको ला�ग 
प्रमा�णत भएको छ: 

• पाठेघरको मुखको क्यान्सरको ९० % भन्दा बढ� 

• लगभग ८० -९० % गुदा क्यान्सरहरू 

• यो�न र भल्भर क्यान्सरहरूको ४० % 

• ४० -५०% पेनाइल क्यान्सरहरू 

• २५ –३५% मुख र घाँट�को क्यान्सर (मौ�खक र 
ओरोफ�रिन्जयल प्लािस्टक) 

• ९०% भन्दा बढ� जननांग मुसाहरू  

HPV खोप हँुदा प�न स�वर्कल (पाठेघरको मुखको), भल्भर, यो�न, 

गुदा, पेनाइल र �निश्चत टाउको र घाँट�को जाँच गनर् स�कन्छ। 
म�हलाहरूले �नय�मत रुपमा स�वर्कल (पाठेघरको मुखको) 
क्यान्सरको �नय�मत जाँच गराउन ुपछर् । 

खोप लगाउन को योग्य छ ? 

यो खोप �नय�मत रूपमा क�ा ७ दे�ख क�ा १२ को 
अन्त्यसम्म योग्यता बाँक� रहेका �वद्याथ�हरूलाई �दइन्छ।  

यो खोप ९ दे�ख १४ वषर्का �वद्याथ�हरूलाई ६ म�हनाको 
फरकमा दईु-डोज श्रृंखला, १५ वषर् र मा�थका ला�ग ६ म�हना 
भन्दा मा�थको फरकमा (०, २, ६) तीन-डोज श्रृंखलाको रूपमा 
�दइन्छ।  

कमजोर प्र�तर�ा प्रणाल� भएका व्यिक्तहरूले जसमा ९ -१४  

वषर्का उमेरकाहरू प�न पदर्छन तीन डोजहरू �लनुपछर्। 

 

कसले खोप लगाउनु हँुदैन? 

• खोप वा यसको कन्टेनरको कुनै प�न भागमा गम्भीर एलज� 
प्र�त�क्रया भएको जो कोह�। 

• �वगतमा यो खोपको ला�ग गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया भएको 
जो कोह�। 

• उच्च ज्वरो वा गम्भीर संक्रमण भएको जो कोह�लाई जस्लाई 
�चसोले खराब गछर्। 
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य�द तपाइँ गभर्वती हुनुहुन्छ, स्तनपान गद� हुनुहुन्छ, वा 
अ�घल्लो खोपको छ हप्ता �भत्र गुइलेन-ब्यारे �सन्ड्रोम (GBS) 

को इ�तहास छ भने, कृपया यो खोप प्राप्त गन� बारे स्वास्थ्य 
सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुर्होस।् 

 

खोप प�छ के आशा गन�? 

HPV-9 भ्यािक्सन सुर��त र राम्रोसँग सहन स�कन्छ।  

य�द साइड इफेक्टहरू देखा पछर्न ्भने सामान्यतया हल्का 
हुन्छन ्र केह� �दनमा हट्छन।्सामान्य साइड इफेक्टहरूमा 
रातोपन, सुिन्नने र/वा इंजेक्शन साइटमा दुखाइ समावेश 
छन।  

 

टाउको दुखाइ, ज्वरो, थकान, चक्कर, वाकवाक� र मांसपेशी 
दुखाइ प�न हुन सक्छ, तर कम सामान्य छन।् 

 

गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयाहरू (अथार्त ्एना�फलेिक्सस), दुलर्भ 
भए प�न, कुनै प�न खोपको प्रयोगमा जो�खम हुन्छ। के  
�सफा�रस ग�रन्छ भने  तपाइँ खोप प�छ १५ �मनेट को 
लागी एक िक्ल�नक से�टङमा रहनु  होला �कनभने यो 
सबै भन्दा सामान्य समय सीमा हो जब एना�फलेिक्सस 
हुन्छ।  

 

आफ्नो खोप संग अद्याव�धक रहनुहोस ्

 

तपा�ले खोप प्राप्त गरेप�छ तपा�को स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायकले तपा�को व्यिक्तगत खोप रेकडर् (पह�लो काडर्) 
अद्याव�धक गरेको सु�निश्चत गनुर्होस।् आफ्नो रेकडर् 
सुर��त स्थानमा रा�ुहोस।् य�द तपा�को बच्चा 
इजाजतपत्र प्राप्त बाल हेरचाह वा �वद्यालयमा जान्छ 
भने, जब खोप �दइन्छ कृपया सावर्ज�नक स्वास्थ्यलाई 
सू�चत गनुर्होस ्। तपा�ले �नम्न त�रका मध्ये कुनै एकमा 
खोपहरू �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ: 

 

• अनलाइन: immunizewdg.ca मा उपलब्ध The 
Immunization Connect Ontario (ICON) टूल/ उपकरणले 
तपा�लाई आफ्नो बच्चाको खोप रेकडर् �रपोटर् गनर् र हेनर् 
अनुम�त �दन्छ। 

• इमेल: vaccine.records@wdgpublichealth.ca 

• फोन: १-८००-२६५-७२९३ ext ४३९६ 

 . फ्याक्स: १-५१९-८३६-२९८६ 

 

थप जानकार�को ला�ग भ्रमण गनुर्होस:् 

• वे�लगंटन -डफ�रन -गुएलफ सावर्ज�नक स्वास्थ्य : 
wdgpublichealth.ca 
• अन्टे�रयो स्वास्थ्य मन्त्रालय : 
www.ontario.ca/page/vaccines 

• खोप क्यानाडा:: www.immunize.ca 
• अन्टे�रयोका ला�ग सावर्ज�नक रूपमा अनुदान प्राप्त 
प्र�तर�ा ता�लकाहरू 
www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immun
ization/schedule.aspx 

 

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx


1-800-265-7293 
info@wdgpublichealth.ca 

wdgpublichealth.ca 

 

मे�नन्गोकोकल भ्यािक्सन 
(Men-C-ACYW-135) 
 

सेरोग्रुप्स  A, C, Y, र W-135 को कारणले गदार् हुने आक्रामक मे�नन्गोकोकल रोग �वरुद्ध सुर�ा प्रदान गदर्छ। 
 

मे�नन्गोकोकल रोग के हो? 

मे�नन्गोकोकल रोग �नसे�रया मे�नन्जाइ�ट�डस 
ब्याक्टे�रयाबाट हुने संक्रमण हो। त्यहाँ पाँचवटा सामान्य 
स्टे्रनहरू छन ्जसले गम्भीर रोग �नम्त्याउँछ: A, B, C, Y र 
W-135। यी ब्याक्टे�रयाले मे�नन्जाइ�टस �नम्त्याउन सक्छ, 

मिस्तष्कको लाई�नगं/�झल्ल� र ईस्पाईनल कडर्को संक्रमण; 

र/वा सेिप्सस, रगतको संक्रमण जसले अक्सर अंगलाई ��त 
पुर् याउँछ। 

 

यो ब्याक्टे�रया खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् वा संक्र�मत 
व्यिक्तको प्रत्य� सम्पकर् बाट हावामा रहेका थोपाहरू माफर् त 
सिजलै फै�लन्छ। यसमा खाना, कटलर�, पेय पदाथर्, �लप च्याप 
वा चुरोट/भेप जस्ता साझा वस्तुहरूको प्रयोग वा चुम्बन  
समावेश छन।् 

 

लगभग १० प्र�तशत स्वस्थ व्यिक्तहरूले �बरामी नभई 
आफ्नो नाक वा घाँट�मा ब्याक्टे�रया बोक्छन ्तर �तनीहरू 
अझै प�न यसलाई अरूमा फैलाउन स�म छन।् 

 

मे�नन्गोकोकल रोगका ज�टलताहरूमा लामो समयसम्म 
श्रवणशिक्तमा कमी, मान�सक कमजोर� र हातखुट्टा काट्ने 
कामहरू समावेश हुन सक्छन।् मे�नन्गोकोकल रोगले 
संक्र�मत प्रत्येक १०० मध्ये एक जनालाई माछर्। 

 

खोप �कन लगाइन्छ ? 

खोप भनेको तपाई र तपाईको प�रवारलाई गम्भीर रोगहरुबाट 
जोगाउने उ�म उपाय हो। यो खोप सबैभन्दा प्रभावकार� तब 

हुन्छ जब रोगको सम्पकर् मा आउनु अ�घ �दइन्छ। 

यो खोपले मे�नन्गोकोकल रोगका चारवटा सबैभन्दा 
सामान्य र गम्भीर स्टे्रनहरू - A, C, Y, र W-135 �वरुद्ध 
सुर�ा गछर्। यो ८०-८५ प्र�तशत प्रभावकार� छ। 

य�द तपा�को बच्चाले �शशुको रूपमा Meningococcal 

Conjugate C (Men-C-C) खोप प्राप्त गरेको छ भन,े उनीहरूले 
अझै प�न Men-C-ACYW-135 खोप प्राप्त गनुर्पछर्  �कनभने 
यसले थप स्टे्रनहरू �वरुद्ध सुर�ा प्रदान गदर्छ। 

खोप लगाउन को योग्य छ? 

क�ा १२ को अन्त्यसम्म योग्यता बाँक� रहेका क�ा ७ का 
�वद्याथ�हरूलाई यो खोप �नय�मत रूपमा �दइन्छ। यो खोप 
�नय�मत रूपमा क�ा ७ दे�ख क�ा १२ को अन्त्यसम्म 
योग्यता बाँक� रहेका �वद्याथ�हरूलाई �दइन्छ। यो खोप एक 
डोजको रूपमा �दइन्छ। 

यो मे�नन्गोकोकल रोगको उच्च जो�खममा रहेका 
बालबा�लका र वयस्कहरूलाई प�न �न:शुल्क उपलब्ध 
गराइन्छ, जस्तै �निश्चत �च�कत्सा अवस्था भएकाहरू वा 
केससँग निजकको सम्पकर् मा रहेकाहरूलाई। योग्यताको 
बारेमा थप जानकार�को ला�ग, अन्टे�रयोको ला�ग सावर्ज�नक 
रूपमा अनुदान प्राप्त खोप ता�लकाको ता�लका ३ हेनु र्होस।् 

यो खोप �सफा�रस ग�रएको छ  तर �न:शुल्क उपलब्ध 
गराइँदैन, पेशागत जो�खम भएकाहरू, मे�नन्गोकोकल रोगको 
ला�ग उच्च जो�खम भएको �ेत्रमा बस्ने वा यात्रा गन�हरू र 
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मे�नन्गोकोकल A, C, Y र W-135 स्टे्रनहरूबाट सुर��त हुन 
चाहन ेजो कोह�लाई। 

यो ध्यान �दन मह�वपूणर् के छ भने प्रभावका�रता समय 
संग घट्छ। �नरन्तर जो�खममा रहेकाहरूका ला�ग प्रत्येक ५ 
वषर्मा बूस्टर डोज प�न �सफा�रस गनर् स�कन्छ। 

कसले खोप लगाउनु हँुदैन? 

• खोप वा यसको कन्टेनरको कुनै प�न भागमा गम्भीर एलज� 
प्र�त�क्रया भएको जो कोह�। 

• �वगतमा यो खोपको ला�ग गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया भएको 
जो कोह�। 

• उच्च ज्वरो वा गम्भीर संक्रमण भएको जो कोह�लाई �चसो 
भन्दा खराब छ। 

• �वगत चार हप्ता�भत्र अक� Men-C-C खोप लगाएर खोप 
लगाइएको जो कोह�। 

य�द तपाइँ गभर्वती हुनुहुन्छ, स्तनपान गद� हुनुहुन्छ, वा 
अ�घल्लो खोपको छ हप्ता �भत्र गुइलेन-ब्यारे �सन्ड्रोम (GBS) 

को इ�तहास छ भने, कृपया यो खोप प्राप्त गन� बारे स्वास्थ्य 
सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुर्होस।् 

 

खोप प�छ के आशा गन�? 

हेपाटाइ�टस बी भ्यािक्सन सुर��त र राम्रोसँग सहन 
स�कन्छ।  

Men-C-ACYW-135 खोप सुर��त र राम्रोसँग सहन 
स�कन्छ। 

य�द साइड इफेक्टहरू देखा पछर्न ्भने सामान्यतया हल्का 
हुन्छन ्र केह� �दनमा हट्छन।् सामान्य साइड 
इफेक्टहरूमा रातोपन, सुिन्नने र/वा इंजेक्शन साइटमा 
दुखाइ समावेश छ। 

सामान्य साइड इफेक्टहरूमा रातोपन, सुिन्नने र/वा 
इंजेक्शन साइटमा दुखाइ समावेश छ। 

 

टाउको दुखाइ, ज्वरो, थकान, चक्कर, वाकवाक� र मांसपेशी 
दुखाइ प�न हुन सक्छ, तर कम सामान्य छन।् 

गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयाहरू (अथार्त ्एना�फलेिक्सस), दुलर्भ 
भए प�न, कुनै प�न खोपको प्रयोगमा जो�खम हुन्छ। के  
�सफा�रस ग�रन्छ भनेतपाइँ खोप प�छ १५ �मनेट को लागी 
एक िक्ल�नक से�टङ मा रहनऊ होला �कनभने यो सबै 
भन्दा सामान्य समय सीमा हो जब एना�फलेिक्सस हुन्छ।  

आफ्नो खोप संग अद्याव�धक रहनुहोस ्

तपा�ले खोप प्राप्त गरेप�छ तपा�को स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायकले तपा�को व्यिक्तगत खोप रेकडर् (पह�लो काडर्) 
अद्याव�धक गरेको सु�निश्चत गनुर्होस।् आफ्नो रेकडर् 
सुर��त स्थानमा रा�ुहोस।् य�द तपा�को बच्चा 
इजाजतपत्र प्राप्त बाल हेरचाह वा �वद्यालयमा जान्छ 
भने, जब खोप �दइन्छ कृपया सावर्ज�नक स्वास्थ्यलाई 
सू�चत गनुर्होस ्। तपा�ले �नम्न त�रका मध्ये कुनै एकमा 
खोपहरू �रपोटर् गनर् सक्नुहुन्छ: 

अनलाइन: immunizewdg.ca मा उपलब्ध The 
Immunization Connect Ontario (ICON) टूल/ उपकरणले 
तपा�लाई आफ्नो बच्चाको खोप रेकडर् �रपोटर् गनर् र हेनर् 
अनुम�त �दन्छ। 

• इमेल: vaccine.records@wdgpublichealth.ca 

• फोन: १-८००-२६५-७२९३ ext ४३९६ 

 . फ्याक्स: १-५१९-८३६-२९८६ 

थप जानकार�को ला�ग भ्रमण गनुर्होस:् 

• वे�लगंटन -डफ�रन -गुएलफ सावर्ज�नक स्वास्थ्य : 
wdgpublichealth.ca 
• अन्टे�रयो स्वास्थ्य मन्त्रालय : 
www.ontario.ca/page/vaccines 

• खोप क्यानाडा:: www.immunize.ca 
• अन्टे�रयोका ला�ग सावर्ज�नक रूपमा अनुदान प्राप्त 
प्र�तर�ा ता�लकाहरू 

www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunizatio
n/schedule.aspx 

https://wdgph.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
mailto:vaccine.records@wdgpublichealth.ca
http://www.ontario.ca/page/vaccines
http://www.immunize.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/immunization/schedule.aspx
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