
 

 

लक्षण 

          

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

खोप लगाए पछि १५ ममिेट भनदा बढि समय खोप ववतरण स्थलमा िै बसी आफ्िो शरीरको अबस्था 

हेिुुहोस ्। 

कोरोिा भाइरस बबरुद्धको खोप लगाउिु भएका व्यन्क्तहरुको लागग 
खोप लगाए पछि (बबशेष गरर खोप लगाए पछि तुरुनत बाट केढह ढदि मभत्रको समयमा) आफ्िो स्वास््यको 

ध्याि राख्नुहोस ्। 

 मागथका लक्षणहरु लगातार र सधैँ भनदा फरक शाररररक अबस्था वा असहजता भएमा खोप मलएको 
स्वास््य सांस्थामा वा सधैँ जािे डाक्टरकहााँ वा ओसाका विफेक्चरको आगधकाररक परामशु केनरमा सल्लाह 
गिुुहोस ्। 

देखिन सक्ने लक्षणहरु  

 
 

यो खोप २ पटक लगाउिु पदुि । यसका लक्षणहरु पढहलो पटकमा भनदा दोस्रो पटक खोप मलएको बेलामा बढि देखखनि ।  
त्यस्तै, बदृ्धबदृ्धामा भनदा अनय व्यन्क्तलाई लक्षण धेरै देखखिे गरेको ि । साइड इफेक्ट एक प्रतिरक्षाको पररणाम स्वरूप 

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

 

【लक्षणहरु देखखिे अबस्था】 

         

िकाशक कोकुसाई को-यू क्योखाइ िेटवकु ओसाका ☎06-6966-2400 

 
यो पचा ुसाइतामा विफेक्चरको सहयोगमा बहुभावषक जािकारी िदाि गि ेलक्ष्य सढहत कोकुसाई को-यू क्योखाइ िेटवकु ओसाकाले तयार पारेको हो । 

 

 जापानमा अहिले प्रयोग गरिएको खोप माांसपेशीमा हिइने सुई भएकोले िखु्ने ि सनु्ननने जस्ता सामानय 
प्रततक्रियािरु िेखा पनन सक्छन जुन केहि हिन भभत्रमा तनको िुनछन ।  आवश्यकतानुसाि ज्विो िखुाई कम 
गने जस्ता औषधी सेवन गिी केहि समय आफ्नो अबस्था िेनुनिोस ्।  (सामानय जीवनमा प्रभाब पाने खालको 
लक्षणको प्रततशत धेिै कम छ । ) 



 

 

िकाशक 

यो पचा ुसाइतामा विफेक्चरको सहयोगमा बहुभावषक जािकारी िदाि गि ेलक्ष्य सढहत कोकुसाई को-यू क्योखाइ िेटवकु ओसाकाले तयार पारेको हो । 
 

【लक्षण देखखिे अबस्था र समय】 

 ■सम्भावना धेिै कम भएतापतन, खोप लगाई सके पछि ५ ममिेट मभत्र वा सामानयतया ३० ममिटे मभत्र 
छिम्ि लक्षण देखखएमा शक, एिाफफलान्क्सस भएको हुि सक्ि । 
           

・िाला गचलाउिे 
・अछतकेुररया 
・इररथेमा 
・िालामा रातोपि 
देखखिे  
आढद 

・पेट दखु्ने, 
वाकवाकी 
लाग्िे 
आढद 
 

・दृन्टट असर 
 
 

・स्वर सुक्ि े
・हान्छिउ आउिे 
・घााँटी गचलाउिे 
・सास फेनन गाह्रो 
आढद 

・अनुिािको िङ सेतो िुने 
・होसमा समस्या 
 आढद 
 

खोप लगाइसकेपिी खोप स्थलमािै कुरेर यस्ता लक्षण देखखिासाथ खोप स्थलको डाक्टर वा िसु आढदलाई 
भनिुहोस । 

☎ 0570-012-336/06-6635-2047 

गम्भीर लक्षण देखखएमा 

 

देखिन सक्ने गम्भीर लक्षणहरु 
  

 ■ यढद खोप स्थलबाट घर फफकुसकेको अबस्थामा यस्ता लक्षण देखखएमा ओसाका विफेक्चरले सांचालि 
गरेको २४ घण्टे परामशु केनरमा सल्लाह गिुुहोस ्। 

ओसाका विफेक्चर कोरोिा बबरुद्धको खोप परामशु केनर 

 

२४ घण्टे सेवा शछिबार आईतबार र बबदाका ढदिमा पछि सांचामलत  

※ जापािी भाषामा मात्र 
 
 

 

 

  

पतछल्लो बबस्ततृ जानकािी 

िरुका लागग यिााँ गथच्नुिोस 

(ओसाका प्रप्रफेक्चिको 

िोमपेज) 

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

 


