
 

लक्षण 

          

दखु्ने सुन्नििे पखाला लाग्ि े माांसपेशी दखु्न सांयुक्त सांचा टाउको दखु्न े थकाि महशुस ि जाडो लाग्िे ज्वोरो आउिे 

लक्षण देखखिे दर 
 

84.3% 10.6% 15.5% 37.9% 23.7% 55.1% 62.9% 32.4% 14.8% 

लक्षण देखखिे 

समय 
खोप लगाएको ददि खोप लगाएको दोश्रो ददि 

लक्षण देखखएको 

अबधि 
कररब २ ददि कररब १ ददि 

लक्षण दखु्न सुन्नििे पखाला लाग्िे माांसपेशी दखु्न े सांयुक्त सांचा टाउको दखु्ने थकाि महशसु ि जाडो लाग्िे ज्वोरो आउिे 

लक्षण 

देखखिे दर 
         

 खोप लगाए पछि १५ ममिेट भनदा बदि समय खोप ववतरण स्थलमा िै बसी आफ्िो शरीरको अबस्था हेिुहुोस ्। 
(पदहले गम्भीर प्रकृछतको एलजीको लक्षण (एिाफिलान्क्सस सदहत) देखखएको वा रक्त पररक्षणको कारणले बेहोस वा असहज 
महशुस भएका व्यन्क्तहरु ले ३० ममिटेसम्म पखिुुहोस ्। ) 

कोरोिा भाइरस बबरुद्िको खोप लगाउिु भएका व्यन्क्तहरुको लाधग 
खोप लगाए पछि (बबशेष गरर खोप लगाए पछि तुरुनत बाट केदह ददि मभत्रको समयमा) आफ्िो स्वास््यको 

ध्याि राखु्नहोस ्। 

 यो खोप िालामा ददइि ेसुई भएकोले दखेु्न र सुन्निि ेजस्ता सामानय प्रछतफियाहरु देखा पि ुसक्िि जिु केदह ददि 
मभत्रमा छिको हुनिि ।  आवश्यकतािसुार ज्वरो दखुाई कम गि ेजस्ता औषिी सेवि गरी केदह समय आफ्िो अबस्था 
हेिुहुोस ्।  (सामानय जीविमा प्रभाब पाि ेखालको लक्षणको प्रछतशत िेरै कम ि । ) 
 

 माधथका लक्षणहरु लगातार र सिैँ भनदा िरक शाररररक अबस्था वा असहजता भएमा खोप मलएको स्वास््य सांस्थामा 
वा सिैँ जािे डाक्टरकहााँ वा ओसाका वप्रिेक्चरको आधिकाररक परामश ुकेनरमा सल्लाह गिुहुोस ्। 

देखखि सक्ि ेलक्षणहरु (खोप लगाएका १० प्रछतशत भनदा बदि व्यन्क्तहरुलाई देखखएका लक्षणहरु) 
 
 

यो खोप २ पटक लगाउि ुपदुि । यसका लक्षणहरु पदहलो पटकमा भनदा दोस्रो पटक खोप मलएको बेलामा बदि देखखनि ।  
त्यस्तै, बदृ्िबदृ्िामा भनदा अनय व्यन्क्तलाई लक्षण िेरै देखखिे गरेको ि । साइड इफेक्ट एक प्रतिरक्षाको पररणाम स्वरूप 

देखा पददछ र यो  िपइँको प्रतिरक्षा प्रणाली (immunity system) सतिय छ भने्न संकेि पति हो । 

 出典：海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験（C4591001試験）及び国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（C4591005試験） 

【लक्षणहरु देखखि ेअबस्था, समय र अबधि】 

         

प्रकाशक कोकुसाई को-यू क्योखाइ िटेवकु ओसाका ☎06-6966-2400 

 
यो पचाु साइतामा वप्रिेक्चरको सहयोगमा बहुभावषक जािकारी प्रदाि गिे लक्ष्य सदहत कोकुसाई को-यू क्योखाइ िेटवकु ओसाकाले तयार पारेको हो । 

 

1.5% 0.4% 0.3% 1.8% 0.9% 2.4% 4.2% 1.8% ― 

 

 

 



 

 

प्रकाशक 

यो पचाु साइतामा वप्रिेक्चरको सहयोगमा बहुभावषक जािकारी प्रदाि गिे लक्ष्य सदहत कोकुसाई को-यू क्योखाइ िेटवकु ओसाकाले तयार पारेको हो । 
 

【लक्षण देखखिे अबस्था र समय】 

 ■खोप लगाई सके पछि ५ ममिटे मभत्र वा सामानयतया ३० ममिटे मभत्र छिम्ि लक्षण देखखएमा शक, एिाफिलान्क्सस 
भएको हुि सक्ि । 
   （एिाफिलान्क्सस हुिे सक्िे दर : दश लाख खोप लगाउाँदा ११.१ वटा） 

              出典：海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験（C4591001試験）及び国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（C4591005試験） 

・िाला धचलाउि े
・अछतकेुररया 
・इररथेमा 
・िालामा रातोपि देखखिे  
आदद 

・पेट दखेु्न, वाकवाकी 
लाग्ि े

आदद 
 

・दृन्टट असर 
 
 

・स्वर सुक्ि े
・हान्छिउ आउि े
・घााँटी धचलाउि े
・सास फेर्न गाह्रो 
आदद 

・अर्ुहारको रङ सतेो हुर् े

・होसमा समस्या 
 आदद 
 

खोप लगाइसकेपिी खोप स्थलमािै कुरेर यस्ता लक्षण देखखिासाथ खोप स्थलको डाक्टर वा िस ुआददलाई भनिुहोस । 

☎ 0570-012-336/06-6635-2047 

गम्भीर लक्षण देखखएमा 
 

देखखि सक्िे गम्भीर लक्षणहरु (लक्षण देखखिे समय यफकि िहुिे)  

  

 ■ यदद खोप स्थलबाट घर िफकुसकेको अबस्थामा यस्ता लक्षण देखखएमा ओसाका वप्रिेक्चरले सांचालि गरेको २४ 
घण्टे परामश ुकेनरमा सल्लाह गिुहुोस ्। 

ओसाका वप्रिेक्चर कोरोिा बबरुद्िको खोप परामश ुकेनर 

 

२४ घण्टे सवेा शछिबार आईतबार र बबदाका ददिमा पछि सांचामलत  

※ जापािी भाषामा मात्र 
 
 

 

 

  

पछिल्लो बिस्ततृ जार्कारी 

हरुका लागग यहााँ गिच्रु्होस 

(ओसाका प्रिफेक्चरको 

होमपेज) 

खोपका कारणले अस्वस््य हुि ुभएका हरुको लाधग क्षछतपूछत ु(खोपका कारणल ेअस्वस््य हुि ुभएका हरुको लाधग क्षछतपूछत ुप्रणाली) 

 
 कोरोिा बबरुद्िको खोप मलई स्वास््यमा कुिै समस्या आएमा खोप ववतरण कािुि अिुसार क्षछतपूछत ु(उपचार खच,ु शाररररक 
असक्षमताको पेनसि) पाउि सफकनि ।  

आबेदिको लाधग आवश्यक प्रफियाका लाधग बसोबास पत्र (ज्युममिह्यो) दताु भएको गााँउ वा िगरपामलकामा सल्लाह गिुहुोस ्।  

आवश्यक िािबबि पछि प्रमाखणत भएमा आफ्िो गाउाँ  वा िगरपामलकाबाट पाउि सफकनि । 

कोकुसाई को-यू क्योखाइ िटेवकु ओसाका ☎06-6966-2400 

 


