
खोपहरु
खोपहरुले कसरी काम गर्छन् ? खोप सौम्य 
(Mild) वा ननष्क्रिय ककटाणुबाट बनेको हुन्छ 
। यसको प्रयोगले रोगसँग लड्न शरररले 
ववशेष प्रकारको तत्व अरा्छत “एन्टिबकडज”  
उत्ादन गर्छ । यही “एन्टिबकडज” ले ववविन्न 
रोगबाट बचाउँर ।

खोपहरुल ेकसरी काम गर्छन् ? खोप 
सौम्य (Mild) वा ननष्क्रिय ककटाणुबाट 
बनेको हुन्छ ।यसको प्रयोगले कसरी 
रोगसँग लड्न शरररले ववशेष प्रकारको 
तत्व अरा्छत “एन्टिबकडज” उत्ादन गर्छ । 
यही“एन्टिबकडज”ले वववित्र रोगबाट बचाउँर । 

न्शशुहरुलाई चाकहने केकह एन्टिबकडज त जन्मजात आमाबाट नै पाउँरन् । स्तनपान गराउँदा न्शशुको रोग 
प्रवतरोधात्मक शक्ति झनै बललयो हुन्छ ।

बबफर, प्ेगजस्तो डरलाग्ा रोगहरू ननम््छल िईसकेका रन् । अब वतनको लावग खोप कदइन्न ।

धेरै मानिसहरुलाई खोप निँिा
तििको रोग प्रतिरोधात्मक
क्षमिाले अन्य व्यक्तिलाई

पनि सुरक्षा निन्छ । यसैलाई
िै सामूनहक प्रतिरोध भनिन्छ ।
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खोपहरु र तिनको आवश्यकिाको बारेमा 
खोपहरुले वालवच्ाहरुलाई लहरे खोकक, धनुष्टकांर (नटटानस), ननमोननया, दादरुा, हेपाटाइनटस बब, क्षयरोग र 
रोटािाइसको संक्रमणबाट हुने झाडापखाला लगायतका धेरै खतरनाक रोगहरुबाट बचाउँर ।

नपालमा स्वस्थ्य चौकी अस्पतालमा ककहले 
कुन खोप लगाउने िनेर खोप ताललका पनन र । 
उनीहरु स्वस्थ रहनका लावग आबश्यक खोपहरु 
कदनका लावग ननयवमत ताललका अनुसार स्वास्थ्य 
काय्छकता्छ हरु जाने गद्छरन् ।

कुनै ववशेष रोगका बबरुद्ध हाम्ो शरररलाइ जुध्े 
शक्ति ननमा्छण गन्छका लावग कुनै खोप एक 
पटकिन्ा बढी कदइन्छन् । कुनै खोप चाँही 
एकचोटी मात्र कदइन्छ । जस्तो बुस्टर डोज ।

?  खोप लगाउन समय तोककएको 
बेलामा बच्ा बबरामी पर ेके 
गनने ?

�  रुघाखोकक जस्तो सामान्य बबरामी हँुदा खोप लगाउन सककन्छ 
। बच्ालाई गष्कभिर स्वास्थ्य समस्ा िए स्वास्थ्य काय्छकता्छले 
पछर ल्ाउन सल्ाह कदन्छन । 

 

?  के खोपहरु  
सुरक्षित हुन्छन् ?

�  खोपहरु सुरलक्षत हुन्छन् । खोपहरु लगाएपछर केकह दखु्े वा 
सामान्य ज्वरो आउन सकर । तर ननको िइहालर ।

 

?  खोप ठूला माने्छलाई पकन 
जरुरत पर्छन् ?

�  सबै बालबच्ाहरुलाई खोप जरुरी हुन्छन् । तर केकह रोगहरुबाट 
सुरलक्षत हुन ठ्ला बच्ा र वयस्कहरुलाई “बुष्टर”खोप चाकहन्छ 
। आमा र बच्ा दबुैको स्वास्थ्य रक्षाको लावग गि्छवती 
मकहलालाई पनन खोप लगाउने गररन्छ । 

हाम्रो गाउँमा त कसैलाई 
परोललयरो भएकरो कुरा मैले 
कहहल्ै पनि सुिेकरो छैि । पहहले त यरो समस्ा

थिया नि । अहहले यरो
सबै बालबाललकाले
पाउँछि् र यरो निमुमुल
भएकरो छ ।
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खोपहरु कसलाइ र ककन लगाउने?
हरेक क्षेत्र, देश र ककहंलेकाकहं देशवित्रपनन जजल्ाका चाकहए अनुसारका खोपहरुको आफ्ै स्जच हुने गद्छरः

•  केकह खोपहरु नवजात न्शशु, वालबच्ालाई कदइन्छन् । न्शशु अवस्थामा खोप नलगाएका ठ्ला 
बच्ाहरु वा वयस्कहरुलाई पनन पछर कदन सककन्छ । 

•  केकह खोपहरु कुनै ननन्चित क्षेत्रको लावग मात्र उपयोवग हुने िएकोले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गनने वा 
भ्रमण गननेलाई मात्र प्रयोग गररन्छन् । एलोे कफबर अवरिकाको देशमा मात्र लगाइन्छ ।

• कुनै क्षेत्रमा नयाँ रोग देखा परेमा त्यसका बबरुद्धको खोप सबैलाई लगाउनुपनने हुनसकर ।  

कनयतमि रुपमा लगाए खोप शििु र बालबच्ाहरुको सुरक्षिि हुन्छन् 
।
न्शशु जन्मे पछरको १ वष्छसम्म ववविन्न खोपहरु लगाइन्छन् । 
ककहले कुन खोप लगाउने िन्ने कुरा देशको स्वास्थ्य नीवतमा िर 
पद्छर । नेपालमा पनन खोप सम्बन्ी नीवत र ।

न्शशु एवं बालबच्ाहरु स्वस्थ हुन खोपको सारै रोगको 
रोकराम गन्छ सफा र स्वस्थ वातावरण पनन महत्वप्ण्छ हुन्छ । 
सुरलक्षत वपउने पानी, कष्कतिमा पकहलो ६ मकहनासम्म न्शशुलाई 
स्तनपान र पोषणयुति खानेकुराले धेरै रोगहरुबाट सुरक्षा कदन्छ 
। 

सबै बालबच्ाहरुलाई खरोप लगाए 
उिीहरूलाई विवभन्न ररोगबाट 
जरोगाउि सकछछौ ।

लििुकरो वबकास 
राम्रोसँग भएकरो छ । 
आज परोललयरोकरो अकको 
खरोप पनि हिन्छौ । 
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खोप िाललका लगभग यस्ै हुन्छ । यद्यतप खोपहरुको प्रत्ेक समूहको 
लातग उमेर भिे िेश अिुसार फरक पि्न सक्छ । साथै सबै िेशमा एकै 

नकससमकोतमस्रिि खोपहरु (combination vaccines) को पनि प्रयोग 
हँुिैि र सबैतिर जम्ै खोपहरु चानहन्छि् भन्े पनि हँुिैि ।

बालबाक्लकाले सबै खोपहरु नक्लए अनेक समस्ा पन्छ सकर ।
नेपालमा स्वास्थ्य सम्बष्कन् ननकायहरुले न्शशु एवं बालबच्ाको लावग चाकहने खोप ताललका बनाएको र 
।यसले कुन खोपहरु सँगै प्रयोग गन्छ सककन्छ र कुन उमेरमा कुन खोप प्रयोग गनने िन्ने देखाउँर ।

खोप िाशलका

खोप पनहलो मात्ा िोरिो 
मात्ा

िेरिो 
मात्ा

चौथो 
मात्ा

पाँचौ 
मात्ा

बबससजज जन्ममा

हेपाटाइटटस बब जन्ममा 
अथवा 
नडतपटट सँगै

िोरिो 
मनहिा

िेरिो 
मनहिा

नडतपटट 
(नडपथेररया, 
धिुष्ंकार, 
लहरेखोकी)

६ सािा १० सािा १४ सािा थप 
(बुष्र) 
१८ 
मनहिा

थप 
(बुष्र) ५ 
बर्न

पोललयो ६ सािा १० सािा १४ सािा थप 
(बुष्र) 
१८ 
मनहिा

थप 
(बुष्र) ५ 
बर्न

नहब २ मनहिा ४ मनहिा ६ मनहिा १२-१५ 
मनहिा

िािरुा + रुबेला ९ मनहिा
JE जापानिज इन्ेफललटस – १३ मनहिा

एम एम आर 
िािरुा, हाड,े 
रुबेला

१५ मनहिा

ठेउला १८ मनहिा

मेनिङ्ो (ए. सी.) ३ बर्न (त्सपस्छ हरेक ३ बर्नमा)

हेपाटाइटटस ए १ बर्नपस्छ
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खोप र एचआइभी
साधाणतया एचआईिी िएका न्शशु एवं वयस्कलाई अरु माननसहरुलाई चाकहने जस्त ैखोपहरु चाकहन्छन् । 
केकह अवस्थाहरुमा एचआईिी िएका बच्ा वा वयस्कलाई अवतररति डोज आबश्यक पन्छ सकर । जस्तोकी 
दादरुाको खोप । 

केकह खोपहरु (बबछसजज, एमएमआर, ववपवि) लागाउनुप्व्छ न्शशु स्वस्थ र कक रैन हेनु्छपर्छ ।  तर खोप 
ललनुप्व्छ नै एचआईवि उपचारको औषछध सुरु गररसकेको हुनुपर्छ । एचआईविको उपचारले शरररको रोग 
प्रवतरोधात्मक प्रणालीलाई बललयो बनाउँर । आमालाई एच आई वि िएपनन बबछसजज खोप जन्मनासार 
नै कदनु सुरक्षीत हुन्छ । तर पनन बच्ा ठ्लो िईसकेको र र उसलाई एचआईवि र िने पकहला एचआईविको 
उपचार गनु्छपर्छ । 

खोप र गभाभाबस्ा 
नेपालमा प्रत्येक गि्छवती मकहलाले धनुष्टंकारको खोप लगाउँछरन् ।

•  रुबेला (German measles) खोप बच्ा वा गिा्छबस्था 
अछघ मकहलालाई कदनुपर्छ ककनकी गि्छवती मकहलाको रुबेला 
न्शशुको लावग खतरनाक हुन्छ ।  

•  बष्छकदनमा दोहया्छउने गरी सबैलाई धनुष्टंकार (नटटानस) को 
खोप एक्ै वा वमन्रित खोप (combination vaccine) 
को रुपमा कदइन्छ ।  मकहलाले हालसालै धनुष्टंकार बबरुद्धको 
खोप पकहले नलगाएको िए उनलाई गिा्छबस्थामा खोप कदनु 
पर्छ । 

•  बबछसजज वा दादरुाको खोप जस्ता केकह खोपहरु गिा्छबस्थामा 
लगाईंदैनन् । त्यसकारण खोप लगाउनुपुव्छ मकहला गि्छवती िए 
निएको जानकारी ललनुपर्छ ।

अभभलेख राख्े
खोपहरुको नाम र लगाएको वमवत देखाउने 
खोप काड्छ वा कुनै कागजपत्र सम्बष्कन्त 
ठाउँ (खोप केन्द्र, अस्पताल) बाट ललनुपर्छ र 
त्यसलाई सुरलक्षत सार राख्ुपर्छ । आजकल 
बच्ाहरुलाई यस्तो अविलेख ववद्ालयमा 
िना्छ गदा्छ चाकहन्छ । ठ्लालाई काममा 
ववदेश भ्रमण गदा्छ चाकहनसकर । त्यसैगरी 
स्वास्थ्य काय्छकता्छलाई पकहले ललईसकेको 
र अब ललन बाँकक खोपहरुको बारेमा 
देखाउनुपदा्छ पनन चाकहन्छ । नेपालमा प्रत्येक 
न्शशुलाई यस्तो काड्छ कदइन्छ ।

नकशोरी अवस्ामै धिुष्ंकार 
लगाइसकेमा पस्छ गभा्नबस्ा र सुते्री 
अबस्ामा धिुष्ंकारबाट हँुिैि र स्शशु 

पनि धिुष्ंकारबाट बच्छ ।

खोप अभभलेख

खोप खोप किएको तमति सही

बब सस जज BCG

नडतपटट + नहब + हेपाटाइटटस बब
DPT + HIB + Hep B

तप सस तभ – १० PCV - 10

पोललयो OPV

िािरुा + रुबेला Measles

एम एम आर MMR

ठेउला Chickenpox

मेनिङ्ो ए सस Meningo AC

टाईफाइड Typhoid

हेपाटाइटटस ए Hep A

जापानिज इन्ेफलाइटटस JE

न्यूमो – १० Pneumo - 10

अन्य
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प्रचशलि खोपहरु
धेरैजसो देशहरुमा बय रोगहरु बबरुद्धका खोपहरु उपलब्ध रन्:

• क्षयरोग (नटबब) 

• नटटानस

• भ्ागुते रोग

• लहरेखोकी (पटु्छछसस) 

• हेपाटाइनटस बब 

• हेमोकफलस ईन्फ्ुएन्ा टाईप बब, जसले धेरै रोगहरु लगाउंर

• पोललयो

• रोटािाइरस, नवजात न्शशु र साना वालबच्ाहरुमा झाडापखालाको कारक

• ननमोकोकस, जसले ननमोननया र अन्य संक्रमणहरु गराउंर

• दादरुा

• रुवेला (German measles)

• ह्ुमन प्ावपलोमा िाइरस (एचवपवि), जसले पाठेघरको मुखको क्ान्सर गराउँर

कनम्न रोग बबरुद्धका खोपहरु उपलब्ध रनः्
• हैजा– नेपालमा अकहले यो कदइन्न ।

• मेननन्ोकोकल संक्रमण 

• पहेंलो ज्वरो (यलो कफवर)– नेपालमा चाकहन्न ।

• जापाननज इन्सेफलाइनटस 

•  Tick-borne encephalitis

• हेपाटाइनटस ए 

• ठेउला 

• इन्फ्ुएन्ा  

• टाइफाइड 

• रेबबज (कुकुरले टोकेपछर कदन)े
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डिडपटि (DTaP, Tdap समेत) ले भ्ागुते रोग, लहरेखोकक, धनुष्टंकारबाि बचाउँर ।

नडतपटट खोपले ३ वटा रोग लाग्नबाट जोगाउँ्छ । 
ठूला बच्ाहरुलाई प्रायः नडतपटटको ३ वटा बुष्र 
सुईहरु वा भ्ागुिे रोग र धिुष्ंकार (Td, Dt) बाट 
जोगाउिे तमस्रिि खोप लगाईन्छ । 
नडतपटटका ६ वटै डोजहरु (३ वटाको शृङ्खला र ३ वटा 
बुष्र) लगाएमा धिुष्ंकारबाट िश वर्नसम् सुरक्षा हुन्छ 
।

भ्ागुिेरोगले बबरेशगरी बच्ाहरुलाई असर ग्छ्न र 
सास फेि्न िै िसनकिे गरी घाँटी सुन्न्न्छ । 
लहरेखोकीमा सास फेिा्नगाह्ो हुन्छ । धेरैखोनक लाग्छ 
। बच्ाहरुको लातग ि खिरिाक हुन्छ । 

धिुष्ंकार (टटटािस) पनि घािक हुन्छ । शरररमा 
काटटएर वा घाउबाट यो कसैलाई पनि हुिसक्छ । 
आमालाई खोप िलगाईए िवजाि स्शशुलाई यो 
हुिसक्छ । िर आजकल िेपालमा सबै गभ्नविीलाई 
धिुष्ंकार तवरुद्ध सुइ लगाइन्छ । 

हेपबब (HBV पकन) ले हेपािाईटिस बबबाि सुरषिा कदन्छ

६ मनहिाको उमेरसम्मा स्शशुलाई सुईहरुको ३ वा ४ 
वटाको शृङखला (ससररज) निईन्छ ।
•  स्शशुअबस्ामा िलगाईएको खन्डमा ठूला बच्ा र 

वयस्कहरुलाई हेपबब सुई ३ वटा लगाउिु प्छ्न । 

हेपाटाईटटस बब ले कलेजोमा गम्भिर समस्ाहरु 
ल्ाउँ्छ र कनहलेकाँनह कलेजोको क्ान्र समेि हुन्छ 
। स्शशु जन्न्मिा आमाबाट बच्ामा वा असुरलक्षि 
यौिसम्क्न बाट वा संक्रतमि सुईहरुबाट यो सि्नसक्छ ।

दादरुा, एमआर, एमएमआर खोपहरुले दादरुा लाग्नबाि जोगाउँर्

यस खोपलाई तमजरिि खोप अथा्नि एमआर (Measles, 
Rubella) वा एमएमआर (Measles, Mumps, Rubella) 
को रुपमा निईन्छ । बच्ाहरुलाई कम्तिमा २ वटा 
डोजहरु निईन्छि् । 
•  िािरुाको प्रकोपको समयमा ६ मनहिासम्का 

स्शशुहरुलाई पनि खोप निईन्छ । त्सपस्छ 
उिीहरुलाई सामान्य २ डोजहरु निईन्छ ।  

•  एचआईतभ संक्रतमि बच्ालाई पनि २ वा 
कनहलेकानहं ३ वटा सुईहरु चानहन्छ । यसको बारेमा 
स्ास्थ्यकममीले सल्ाह निन्छि् ।

बच्ाहरुमा िािरुा सजजलै फैलि सक्छ र त्सको 
कारणले फोकाहरु िेखा पिने, ज्वरो आउिे र खोनक 
लाग्ने हुन्छ । उपचार िगरेको खण्डमा यसले 
झाडापखाला लाग्न,े आँखा वा कािको संक्रमण हुि,े 
अन्ोपि हुिे वा ज्ाि िै जािसक्े हुन्छ ।

एचडपबि खोपले ह्ुमन प्ाडपलोमा िाईरसबाि जोगाउँर

उमेर अिुसार नकशोरीहरुलाई २ वा ३ वटा सुईहरु 
चानहन्छि् । 
•  पनहलो सुई ९ वा १० बर्नको उमेरमा निईन्छ र 

त्सको ६ मनहिापस्छ िोरिो निईन्छ । १५ बर्न वा 
सोभन्ा मासथका मनहलाहरुको हकमा पनहलो सुई 
निईसकेपस्छ िोरिो सुईको लातग ४ हप्ा कुिु्नप्छ्न भिे 
िेरिोको लातग १२ हप्ासम् कुिु्नप्छ्न ।

(िेपालमा केही ठाउँमा यो खोपको शुरुवाि गररएको 
्छ ।)

यस खोपले मनहलाहरुलाई पाठेघरको मुखको क्ान्र 
र पुरुरहरुलाई पनि केनह क्ान्रबाट सुरक्षा निन्छ । 
यो तवशेरगरी नकशोरीहरुलाई निइन्छ । 
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केकह षिेत्रमा मात्ररै प्रयोग हुने एवं केकह माकनसहरुलाई मात्ररै आबश्यक 
खोपहरु

जापाकनज इने्फलाइटिस
जापाननज इने्सफलाइनटस लामखुटे् माफ्छ त सनने एक ककछसमको िाईरस हो जुन एन्शयाका केकह क्षेत्रमा 
फैललने गरेको र । खोप अवियानहरुले शुरुमा १५ बष्छ उमेर मुननका सबै बालबाललकालाई सामावेश गनु्छपर्छ 
। त्यसपछर नयाँ न्शशुहरुलाई मात्रै खोप कदए पुगर । बच्ालाई १ वा २ वटा सुईहरु लगाउनुपनने हुन्छ ।

ठेउला 
यसको खोप ललएपछर ककहलेकाकहं बढी उमेरका बच्ा र वयष्कहरुलाई पनन यो सुइ कदईन्छन् ।

रेबबज
रेबबज जनावरहरु ववशेषगरर कुकुर वा चमेरोहरुबाट सनने घातक िाइस हो 
। नेपालमा यसको कारणले वष्छमा १००० जना जवत माननस मर्छन् । सबै 
कुकुरहरुलाई एटिी रेबबज बबरुद्धको खोप कदएमा माननसहरुलाइ यसको जोखखम 
कम हुन्छ तर गल्ीका िुस्ाहा कुकुरलाई कसैले पनन सुई कददैन । रेववज 
प्रिाववत जनावरले कसैलाई टोकेमा उसलाई तुरुन्ै रेववज खोपको सुई कदनुपर्छ । 
टोकेको ठाउँमा कष्कतिमा १५ वमनेटसम्म साबुनपानीले राम्ोसँग पखाल्ु महत्वप्ण्छ 
हुन्छ । नेपालमा अकहले ववविन्न जजल्ा अस्पतालमा यो सुई छसत्ैमा कदइन्छ ।
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स्ास्थ्य कायभाकिाभााः िाभयत्व ब्यक्ति
बच्ाको लावग उपयोवग खोप लगाउने अवियानमा महत्वप्ण्छ ि्वमका स्वास्थ्य काय्छकता्छले खेलरन् । 
गाउँघरमा स्वास्थ्य काय्छकता्छको सल्ाह सबैले सुन्छन् । स्थाननयहरुले खोप काय्छक्रम ककहले हुन्छ िन्ने कुरा 
स्वास्थ्य काय्छकता र मकहला स्वयं सेववकाबाट र रेकडयोबाट पनन राहा पाउँरन् ।

स्ास्थ्य केन्द्र वा क्लिकनकमा काय्छरत स्ास्थ्य काय्छकता्छः
•  बालबाललकाका आमाबाबुसँग राम्ो ब्यवहार गनु्छपर्छ । उनीहरूले प्रश्न सोधदा नम् िएर जानकारी 

कदनुपर्छ ।

•  सुई लगाउँदा न्शशु रुन्छ । सुई 
लगाउँदा न्शशुलाई फकाउनु पर्छ ।

•  स्वास्थ काय्छकता्छले खोप 
लगाउनु अछघ खोपको र त्यसको 
आबश्यकताको बारेमा पररबारलाई 
िनु्नपर्छ । सुई लगाएपछर सामान्य 
ज्वरो आउने वा पाखुरा दखु् सकर 
। िने त्यसको बारेमा िन्नुपर्छ ताकक 
बच्ाको आमाबाबुले जचन्ा नललउन् । एलजजजि  वा अन्य कुनै खतराको लक्षण देखा परेमा के गनने िन्ने 
बारेमा आमाबाबुलाई िन्नुपर्छ ।

•  क्क्ननकमा आबश्यक खोपहरु सककए पररवारलाई फेरी ककहले आउने सल्ाह कदनुपर्छ । 
क्क्ननकमा स्चना टाँस गनु्छका सारै खोप काड्छमा पनन लेखखकदनुपर्छ ।

• खोप काड्छलाई नहराओस िनेर आमाबुबालाई सचेत गराउनु पर्छ ।

स्वास्थ्य क्क्ननकमा खोप लगाउँदा चाकहने 
साधनश्ोतहरु पया्छप्त निए माननसहरु खोपको 
लावग पछर फकने र नआउन सकरन् । त्यसकारण 
सरकारबाट जनशक्ति र साधनश्ोतमागु् पर्छ ।

कम िखु्े गरेर 
म थछट्रो सुई 
लाईहिनु् ह ै। 
आफू पनट् हेर भिेर 
फकाउिुहरोस् त 
अनि िािी डराउँिैि 
।

तपाईंलाई बसमा 
निकै हिलरो भएछ 
। हाम्रो क्लिनिक 
बन्द भएपनि म 
खरोप लगाईहिनु् 
। 
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समूदायमा पररवारलाई खोप लगाउन प्ोत्ाकहत गननेः
• नेपालमा अकहले धेरै ठाउँमा खोप लगाउँने व्यवस्था र ।

•  तर न्शशुले खोप लगाउन नआए त्यसको कारण पत्ा लगाउने कोन्शश गनु्छपर्छ । नेपालमा अकहले

• न्शशुको घरमा गएर स्वास्थ्य काय्छकता्छले नआएको कारण सोधेर खोप लगाउन प्रेरणा कदन्छन् ।

•  बालबाललकाहरुलाई खोपको फाईदाको बारेमा ववद्ालयमा पनन जानकारी कदनुपर्छ । उनीहरुले 
छसकेमा घरमा आफ्ा िाईबकहनी, पररवारका अन्य सदस्लाई पनन छसकाउँरन् । 

स्वास्थ्य काय्छकता्छलाई सम्दायको बारेमा राम्ो ज्ान हुनुपर्छ । सबै बालबाललकाहरुले आबश्यक खोपहरु 
पाउन िनेर समुदायमा रलफल गनने र ववविन्न आम सञ्ारबाट पनन यसको बारेमा जानकारी कदनुपर्छ । 
नेपालमा बालबाललकालाई खोप लगाउँदा आम सञ्ारबाट खबर कदने चलन र ।

खोपको उपयोतगिाको बारेमा र तििले काम गिने िररकाको बारेमा तवद्यालयले आफ्ा 
तवद्याथमीहरुलाई ससकाउिुप्छ्न । खोप काय्नक्रमहरु पनि तवद्यालयमा आयोजिा गि्न सनकएमा 

बालबाललकाहरुलाई समेट्ि सहज हुन्छ ।

 रेहडयरोमा हाम्ै भाषामा 
हिएकरो विज्ापिले 
हामी सबैले जािकारी 
पाएका छौं ।

म मेररो गाउँकी स्ास्थ्य 
स्यंसेविका हँ । खरोपका 
वबषयमा मैले सबैलाई 
जािकारी हिनु् ।

खरोपकरो बारेमा 
मरोबाईलमा पनि 
म्ासेज आउँछ ।

मेररो युिा लिबकरो 
सािीहरुलाई 
खरोपकरो बारेमा 
जािकारी हिनु् ।

जनसहिाडगताः समानताको लाडग खोप
पकहले अनेक रोगले माननसहरू मरने तर अकहले कवतपय रोगहरु खोपहरुको कारणले ननकै कम िईसकेका वा 
उन्मुलन नै िईसकेका रन् । जस्तो न्शतला (ववफर) । खोपहरु नेपालमा ननशुल्क पाइन्छ । नेताहरुले पनन 
समुदायले असुरलक्षत वपउने पानी, सरसफाईको समस्ा र खोपहरुको अिाव जस्ता स्वास्थ्य कमजोर बनाउने 
समस्ाहरु नहोस् िनेर समाधानको लावग ननरन्र दवाव कदईरहनुपर्छ ।  
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खोपको ब्यवस्ापन 
खोपहरुको लाडग उपयुक्त तापक्रम (चचस्ान) 
कायम राखे्
खोपहरुलाई उपयुति तापक्रममा राख्ु जरुरी हुन्छ, नत्र ती 
ववग्रन्छन् । 

खोपहरु लगाउँदा प्रयोग गररने तरल पदार्छहरू एक ठाउँबाट 
अकको ठाउँमा लैजाँदा  कुन खोपलाई कवत तापक्रममा 
राख्ुपर्छ िन्न ेकुरा जान्नुपर्छ । साधारणतया खोपहरुलाई 
८ कडवग्र सेन्टिग्रेड िन्ा कम र २ कडवग्र सेन्टिग्रेड िन्ा बढी 
तापक्रममा राखखन्छ ।  

बबछसजज र एमएमआर जस्ता केकह खोपहरु स्य्छको प्रकाश र 
घरवित्रकै चम्कलो प्रकाशबाट जोगाउनुपर्छ ।।

खोप लगाउन ताललम प्राप्त ब्यक्तिहरुलाई त्यसरी वमसाईएको खोप कवत घटिासम्म उपयोग गनने बारेमा 
राहा हुन्छ ।

ज गन्छ सककने खोपहरुः
दादरुा

एमआर

एमएमआर

बबछसजज

जापाननज इन्सेफलाइनटस

धेर ैचचसोमा राख् पननेे तर डरिज गन्छ नडमल्े 
खोपहरुः
हेपाटाइनटस बब (हेप बब)

कहब (झोल)

एचवपवि (ह्ुमन प्ावपलोमा िाइरस)

आईवपवि (इनएक्टिवेटेड पोललयो िाइरस)

न्युमोकोकल

नटटानस (DT, Td)

खोप लगाएपछर फोहरको उत्तरदाबयत्व
फोहरमैलाको उपयुति तररकाले ववसज्छन गनने कुरामा ककहलेकाकहं खोप अवियानको 
ध्ान पुगै्न । प्ाबष्टकको खोल, सुई र अन्य सामवग्रहरु बालबाललकाहरुले नटप्न 
सके् ठाउँमा राखु् हँुदैन । त्यवतकै रोडेमा अरवा जलाएमा वा असुरलक्षत तवरले 
गाडेमा जनस्वास्थ्य एवं वातावरणको लावग समस्ा हुन्छ । तसर्छ खोप काय्छक्रमले 
फोहरमैलाको सुरलक्षत ववसज्छनको योजना समेत बनाउनुपर्छ ।
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