
थप खुराक COVID खोप प्राय: सोधिने 
प्रश्नहरू 
सिर्जना गरिएको: अगस्ट 16, 2021 

स्वास््य ववभाग खुिी छ कक FDA ि CDCले इम्युनोकोमप्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूलाई COVID-19 बिरूद्ध 
िंिक्षणको अको िह प्राप्ि गने अविि प्राप्ि गनज िुननक्चिि गनज कदम िालेको छ। 

यी अिुिक्षक्षि पेक्सिलभेननयाका माननिहरूको लागग यि महत्त्वपूणज िुिक्षाको लागग ववभागले खोप 
प्रदायकहरूिँग काम गरििकेको छ। िाष्ट्रमण्डलको कडा खोप आपूनिज ि िसलयो खोप प्रदायक आधािभूि 
िंििनाले यि महत्वपूणज र्निंख्याको आवचयकिा पूिा गनेछ भसने कुिामा हामी ववचवस्ि छौं। 

  

COVID-19 खोपको थप खुराक प्राप्त गनन को योग्य छ? 

हाल, CDC-ले मध्यमदेखख गम्भीि इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड माननिहरूलाई थप खुिाक सलन िल्लाह ददसछ। 
CDCको सिफारििमा अंग वा स्टेम िेल प्रत्यािोपण प्राप्ि गने, उसनि वा उपिाि नगरिएका HIV 
िंक्रमण भएका व्यक्तिहरू, तयासििको उपिाि गने िकक्रय व्यक्तिहरू, िोग प्रनििोधात्मक प्रणालीलाई 
कमर्ोि िनाउने केही औषधी िेवन गरििहेका व्यक्तिहरू ि असय ववसभसन अवस्था भएका व्यक्तिहरू 
िमावेश छन।् ििजहरूको पूिा िूिी CDCको वेििाइटमा फेला पानज िककसछ।  

असिमा, बििामीको क्तलननकल टोलीले खोप लगाउने िमय परिविजन गरिएको िोग इम्युनोकोम्पेसि ि 
उपयुति िमय ननधाजिण गनज ितछ।  

पेन्ससलभेननयामा कनत जना थप खुराक ललन योग्य छन?् 

CDCको अनुमानको आधािमा र्निंख्याको 2.7 प्रनिशि इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड हुन ितछ, 
पेक्सिलभेननयामा योग्य र्निंख्या लगभग 250,000 देखख 300,000 माननिहरू हुनेछन।्  

म COVID-19 खोपको थप खुराक कहहले प्राप्त गनन सक्छु? 

फाइर्ि ि मोडनाजको िाथ पूणज खोप लगाईएको ि खोप िम्िसधी यो अनिरिति खुिाक प्राप्ि गनज 
खोक्र्िहेका इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूले खोप ननयुक्तिको िासलका िनाउनु अनि उनीहरूको स्वास््य 
िेवा प्रदायकिँग पिामशज सलनु पछज । 

तेस्रो खुराक प्राप्त गनन दोस्रो खुराक प्राप्त गरेपनछ मैले कनत समय पखननुपछन? 



CDCले थप खुिाक माग्नुअनि िपाईंको िुरुको 2-खुिाक खोप पूिा भएको कम्िीमा 28 ददनपनछ पखजने 
िुझाव ददसछ।  

मैले मेरो थप खुराक कहााँ पाउन सक्छु? 

फाइर्ि ि मोडनाजको िाथ पूणज खोप लगाईएको ि खोप िम्िसधी यो अनिरिति खुिाक प्राप्ि गनज 
खोक्र्िहेका इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूले खोप ननयुक्तिको िासलका िनाउनु अनि उनीहरूको स्वास््य 
िेवा प्रदायकिँग पिामशज सलनु पछज । िपाइँको नक्र्क खोप प्रदायक पत्ता लगाउन www.vaccines.gov 
भ्रमण गनुजहोि।् 

के थप खुराक पहहलेको खुराक जस्तै समान औषधि हो? 

हो । 

"थप खुराक" र "बूस्टर खुराक" बीच के लभसनता छ?"  

एउटा "थप खुिाक" भसनाले प्रािक्म्भक mRNA COVID-19 खोप श्रंखला पूिा भएको कक्म्िमा 28 
ददनपनछ mRNA COVID-19 खोप (फाइर्ि-िायोनेटेक वा मोडनाज) को अनिरिति खुिाक प्राप्ि गने 
मध्यम देखख गम्भीि इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड गरिएका माननिहरूलाई र्नाउँछ। यिो हुनुको कािण के हो 
भने, निनीहरूले आफ्नो िुरुको 2-खुिाक खोप शरङ्खलािाट पयाजप्ि िुिक्षा पाएका गथएनन ्होला।  

िमय बित्दै र्ाँदा प्राथसमक खोप श्रंखलाप्रनि िोग प्रनििोधात्मक प्रनिकक्रया कम हुने िम्भावना हँुदा 
माननिहरूलाई ददइने "िूस्टि खुिाक" एउटा पूिक खोप खुिाक हो। COVID-19 िुस्टि खुिाकको 
आवचयकिा ि िमयको स्थापना भएको छैन। यि िमयमा कुनै पनन िूस्टि खुिाकको सिफारिि गरिएको 
छैन। CDC ि FDAले प्रमाण ि डेटाको पुनिावलोकन र्ािी िाखेका छन ्ककनभने यो व्यापक अमेरिकी 
र्निाका लागग िूस्टि खुिाक आवचयक हुन ितछ कक ितदैन ि थप र्ानकािी उपलब्ध भएपनछ 
मागजदशजन अद्यावगधक गनेछ। 

सबैलाई ककन थप खुराक को आवश्यकता पदैन? 

FDAले यि िमयमा असय व्यक्तिहरूका लागग थप खुिाक सिफारिि गिेको छैन। यि सिफारििले ववशेष 
गिी अगधक रासिसमिगनज िककने डेल्टा भेरिएसट फैसलएपनछ यो र्निंख्या COVID-19 िाट िुिक्षक्षि हुने 
िम्भावना िढाउन मदि गछज। CDC ि FDAले वरद्धहरूलगायि असय र्निंख्याको लागग िूस्टि खुिाक 
कदहले आवचयक पनज ितछ भसने िसदभजमा उपलब्ध प्रमाण िथा ि्यांकहरूको पुनिावलोकन र्ािी िाखेका 
छन।् अदहले उपलब्ध ि्यांकले देखाएअनुिाि यी खोपहरूले COVID-19 को कािण हुने गम्भीि िोग ि 
मरत्युिाट ननकै िुिक्षा प्रदान गरििहेको छ। 



यदद िपाईं इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूिँग नक्र्कको िम्पकज मा हुनुहुसछ ि अझै पूणज रूपमा खोप 
लगाइएको छैन भने, िपाईंलाई अि COVID-19 ववरूद्ध खोप लगाउन प्रोत्िादहि गरिसछ। 

म इम्युनोकोम्प्रोमाइज छैन तापनन थप खुराक प्राप्त भने के हुसछ?  

यो नोट गनज महत्त्वपूणज छ कक थप खुिाक केवल िी व्यक्तिहरूको लागग सिफारिि गरिसछ रु्न मध्यम वा 
गम्भीि इम्युनोकोम्प्रोमाइर् गरिएको छ - CDC ले यि िमयमा कुनै पनन असय र्निंख्याको लागग 
अनिरिति खुिाक वा िूस्टि शट सिफारिि गदैन। 

के प्रदायकहरूले आफूले तेस्रो खुराक ललन  इम्युनोकोम्प्रोमाइज बताउने जोसुकैलाई स्वीकानेछन?् के 
माननसहरूले डाक्टरको नोट/पे्रन्स्िप्सन वा असय कागजात देखाउनुपने हुसछ? 

इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास््य िेवा प्रदायकसिि थप खुिाक सलनु उगिि हो कक होइन 
भनेि छलफल गनज ितछन।् यदद निनीहरूको स्वास््य िेवा प्रदायक खोप ददने ठाउँमा छैन भने, यी 
व्यक्तिहरूले आफैलाई प्रमाखणि गनज ितछन ्ि खोप रु्निुकै ठाउँमा पनन थप खुिाक सलन ितछन।् यिले 
आवचयक थप खुिाक प्राप्ि गने यि अिुिक्षक्षि र्निंख्याको पहँुिमा कुनै थप अविोधहरू नभएको 
िुननक्चिि गनज मद्दि गनेछ। CDC ले िाज्य, औषधी, स्वास््य केसर ि ििै खोप प्रदायकहरूलाई 
इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूलाई खोप प्रशािनिम्िसधी थप र्ानकािी प्रदान गरििहेको छ। 

के मैले पहहलो दईु खुराकको लाधग कुन खोप पाएाँ, त्यसले केही फरक पाछन? 

थप खुिाक प्रािक्म्भक दईु खुिाक mRNA COVID-19 खोप श्रंखला (फाइर्ि वा मोडनाज) र्स्िै खोप 
उत्पादन हुनुपछज । पदहलो दईु खुिाकको लागग ददइएको mRNA COVID-19 खोप उत्पादन उपलब्ध छैन 
भने, असय mRNA COVID-19 खोप उत्पादन प्रशासिि गनज िककसछ। व्यक्तिले िीन भसदा िढी 
mRNA COVID-19 खोप खुिाक सलनु हँुदैन । 

जे र जे / जेससेन खोप प्राप्त गने माननसहरूलाई इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यन्क्तले के गनुनपदनछ? र्ोसिन ि 
र्ोनिनको र्ानिेन (J&J / Janssen) COVID-19 खोप प्राप्ि गने इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरू 
पनन िमान खोपको अनिरिति खुिाक पनछ एक्सटिडी प्रनिकक्रया िुधाि भएको छ कक छैन भनेि ननधाजिण 
गनज पयाजप्ि डेटा छैन। एउटा िानो अध्ययनले इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिलाई mRNA COVID-19 खोप 
(फाइर्ि ि मोडनाज) को दईु खुिाकमा िढी प्रनििोधात्मक क्षमिा देखाउँदछ रु्न र्ानिेन COVID-19 
खोपको एक खुिाक भसदा प्राथसमक खोपको रूपमा mRNA COVID-19 खोपको प्रयोगलाई िमथजन 
गदजछ। यो र्निंख्या को लागी श्रंखला। FDA ि CDC िकक्रय रूपमा यि मुद्दामा मागजदशजन प्रदान गनज 
काम गरििहेका छन।् 

के यी सबै माननसहरूका लाधग पयानप्त खोपहरू हुनेछन?् 



हो । 

थप खुराक चाहहने होमबाउसड व्यन्क्तहरूमा पुग्न प्रदायकहरूको लाधग के समथनन उपलब्ि छ? 

मानव िेवा ववभागले (DHS) गिककत्िा िथा मेडडकेड िेवा केसर (CMS) िाट होमिाउसडमा िहेका 
गिककत्िा िहायिा (MA) लाभाथीहरूलाई खोप प्रशािन गनेहरूको भुतिानीमा िंशोधन गनज अनुमनि प्राप्ि 
गिेको गथयो। यिले प्रदायकहरूलाई होमिाउसड MA लाभाथीहरूको खोपका लागग उच्ि भुतिानी प्राप्ि गनज 
अनुमनि ददसछ ि यो अवप्रल 1, 2021 िम्म पुन: िकक्रय हुसछ। यो भुतिानी िूस्टि प्राप्ि गनेहरूमा पनन 
लागू हुनेछ । थप र्ानकािीको लागग, प्रदायकहरूले गिककत्िा िहायिा िुलेदटन, "होमिाउसड भएका 
लाभग्राहीहरूका लागग SARS-CoV-2 खोप प्रशािन" उल्लेख गनुजपछज , रु्न यहाँ पाउन िककसछ। 

यहद म आफ्नो घर छोड्न सन्क्दनाँ भने, म कसरी थप खुरामा पहुाँच प्राप्त गनन सक्छु?  

होमिाउसड व्यक्तिहरू र्ो इम्युनोकोमप्रोमाइज्ड छन ्ि थप खुिाकको लागग योग्य छन ्उनीहरूले खोप 
ननयुक्ति िासलका अनि उनीहरूको स्वास््य िेवा प्रदायकिँग पिामशज सलनु पछज। थप र्ानकािी ि योग्य 
होमिाउसड व्यक्तिहरूको लागग खोपहरू खोज्नेहरूका लागग िमथजन, थप खुिाक िदहि, यहाँ फेला पानज 
िककसछ। 

 

 


