नगरपालिकाको नाम

कोरोना भाइरसको खोप बारे मा
सूचना

लन:शुल्क
खोप
(जापान सरकारद्वारा
पूर्ण अनु दान)

खोपको प्रलिया

१ खोप कर्िले लगाउन सर्कन्छ र्नर्ित गननििोस
कोरोनाको खोप स्वास्थ्यकर्मी, वृध्दवृद्धा र अन्तर्निर्ित र्िर्कत्सा अवस्था भएका ब्यक्तििरूलाई क्रर्मशः
र्दइनेछ । कृपया तपाइँ को खोपको क्रर्म यर्कन गननििोस् र आफ्नो पालो नआउन्जेल कनननििोस् ।
* कृपया सरकारी घोषणाको प्रतीक्षा गननििोस् । तपाईं स्वास्थ्य, श्रर्म तथा कल्याण र्मन्त्रालयको वेबसाइट वा तपाईंको नगरपार्लकाको परार्मशि
केन्द्रर्मा पर्न िेक गनि सक्ननहुन्छ ।
* बृध्द र अन्तर्निर्ित र्िर्कत्सा अवस्था भएका ब्यक्तििरुले कृपया पछाडीको पाना िे ननििोस्।
* यद्यर्प प्रर्तक्षा अबर्ि छोटो हुने सम्भावना भएतापर्न, िार्मी र्नर्ित गनेछ ं र्क खोप प्राप्त गनि िािने िरे कले उर्ित सर्मयर्मा यो खोप प्राप्त
गनि सक्दछन्, त्यसैले कृपया िैयि गननििोस्।

२ र्िर्कत्सा संस्था वा खोप केन्द्र खोज्नु िोस्
तपाईंले आफ्नो शिर वा इन्टरनेटबाट पीआर र्मार्ित खोप प्राप्त गनि सक्ननहुनेछ।
कृपया स्वास्थ्य संस्था वा खोप साइट खोज्नु िोस् ।
लवस्तृ त जानकारी को िागी, कृपया कोरोना भाईरस खोप नेलभगे सन सामान्य जानकारी वे बसाइटमा हे नुणहोस् ।

कोरोना भाइरस खोप नेलभगे सन वे बसाइटको ठे गाना : https://v-sys.mhlw.go.jp

* यलद तपाईं लचलकत्सा संस्था वा खोप केन्द्र खोज्न असमथण हुनु हुन्छ भने तपाईं आफ्नो स्थानीय नगरपालिकािाई सम्पकण
गनण सक्नुहुन्छ।
* यो खोप शहर वा गाउँ मा प्राप्त गनुण पदण छ जहाँ तपाईंको वसोवास दताण गररएको छ (लनवासस्थान), यलद तपाईं अस्पताि
वा अन्य कुनै केन्द्रमा भनाण हुनु भएको छ भने िागु हुने छैन।
तपाईंको दताण गररएको ठे गाना भन्दा बालहर खोप लिनु पने भएमा जानकारीको िालग कृपया पछालर्को पानामा हे नुणहोस्।
* कोरोना भाइरस खोप ने लभगेसन वेबसाइट माफणत लसधा ररजभेसन गनण सम्भव छै न।

३

कोरोना भाईरस खोप
ने लभगेसन सेकेन्डरी कोर्

ररजभेसन गननििोस् र खोप र्लननिोस्

कृपया स्वास्थ्य संस्था वा नगरपालिकामा सम्पकण गनुणहोस् जहाँ तपाईं खोप प्राप्त गनण
चाहानुहुन्छ।
तपाईको क्षे त्रमा तोलकएको
स्वास्थ्य संस्थासँग लसधा अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् (फोन,
लचलकत्सा सं स्था
इन्टनेट, आलदद्वारा)
नगरपालिकाहरूमा खोप
साइटहरू
ल्याउने
चीजहरू

कि सेन्टर:

・ कुपन (यस सूचनामा संिग्न)
・ पररचय खुल्ने कागजातहरू (सवारर-चािक
पररचय-पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ण , आलद)

+

* कृपया खोप लिनु अलि िरमै आफ्नो शरीरको तापिम नाप्नुहोस् र ज्वर भएमा खोप नलिनु होस् । यलद तपाईंिाई ज्वरो आएको छ वा लबसन्चो छ
भने आफुिे अपोइन्टमे न्ट लिएको नगरपालिका कायाणिय वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पकण गनुण होस् ।
* कृपया पाखुरामा खोप िगाउन सलजिो हुने लकलसमका पलहरन िगाउनु होस् ।
* लनलित समयको अन्तरािमा एकै प्रकारको खोपको दु ई मात्रा प्राप्त गरे पलछ मात्र यसको पूर्ण प्रभाव प्राप्त हुन्छ । कृपया पलहिो खोप प्राप्त गदाण नै
दोश्रो खोप कलहिे लिनु पदण छ भन्ने यलकन गनुण होस् ।
* संिग्न कुपन दु वै पटक खोप िगाउँ दा चालहने खोप प्रमार्पत्र हो। यस फारामिाई प्रत्येक पटक सँगै ल्याउनु होस्, र कृपया कागजपत्र नच्यात्नुहोस्।

◎ बृ ध्दिरूका लार्ग खोपको सनरुवात
आलथणक वषण २०२१ मा ६५ बषण पुगेका ब्यक्तक्तहरू ( अलप्रि १, १९५७ मा वा त्यसअलि जक्तिएकाहरू) बाट खोप सु रु गनण लनधाण ररत गररएको छ। यो
समयावलधिाई अझै लवभालजत गनण पलन सलकनेछ।

◎ अन्तर्नि र्ित र्िर्कत्सा अवस्थाको ब्यक्ति को िो?
अन्तलनणलहत लचलकत्सा अवस्था भएका ब्यक्तक्तहरूका िालग खोप बृ ध्दहरू पलछ सु रू गररनेछ। अन्तलनणलहत लचलकत्सा अवस्था भएका ब्यक्तक्तहरूिाई
तिका कुनै पलन मापदण्ड पूरा गने ब्यक्तक्तहरूको रूपमा पररभालषत गररएको छ (माचण १८, २०२१ अनुसार)।
१. लनम्न लबरामीहरू वा सतणका ब्यक्तक्तहरू जसिे बलहरं ग वा अन्तरं ग सेवा पाइरहेका छन्१. दीिणकािीन श्वास रोग

८. प्रलतरोधात्मक क्षमतािाई कमजोर बनाउने , स्टे रोइर्हरू सलहतका उपचार प्राप्त गदै गरे का

२. जीर्ण हृदय रोग (उच्च रक्तचाप सलहत)

९. न्यूरोिोलजकि र न्यूरोमस्कुिर रोग प्रलतरक्षा लवकृलतसँग सम्बक्तित

३. दीिणकािीन मृगौिा रोग

१०. न्यूरोिोलजकि वा न्यूरोमस्कुिर लबरामीहरूको कारर् शरीरको कायणहरू िटाएका(सासका
लवकार सलहत)

४. दीिणकािीन किेजो रोग (लिभर लसरोलसस आलद।)
५. ईन्सुलिन वा औषलधबाट उपचार भैरहेको मधुमेह अथवा अन्य मधुमेह
रोगहरु
६. रक्त रोग (आइरनको कमी एनीलमया बाहेक)
७. रोगहरू जसिे प्रलतरक्षा प्रर्ािीको कायणिाई लबगादण छ (उपचार अन्तगणत
िातक ट्यूमर सलहत)

११. िोमोसोमि असामान्यता
१२. गम्भीर मानलसक र शारीररक अशक्तताहरू (गम्भीर शारीररक अक्षमता र गहन बौक्तिक
अक्षमता)
१३. स्लीप एपलनया लसन्डर ोम
१४.गम्भीर मानलसक रोग (मानलसक रोगको उपचारको िालग अस्पतािमा भनाण भएका,
मानलसक अशक्तता प्रमार्पत्र भएका वा आफ्नै खचणमा “गम्भीर र लनरन्तर“ श्रेलर्को
उपचार गराइरहेको (मानलसक अस्पताि) अथवा वौक्तिक अपांगता (पुनस्थापना
प्रमार्पत्रधारी)

२. मोटो ब्यक्तक्तका िालग मापदण्ड (३० बीएमआई वा सो भन्दा मालथ)
बीएमआई = शरीरको वजन (लकिोग्राम) ÷ उचाई (m) ÷ उचाई (m)
*३० बीएमआईका िालग गाईर्िाईन: १७० से मी उचाई र ८७ केजी वजन, १६० से क्तन्टलमटरको उचाइ र ७७ केजी वजन

बृ ध्दहरूको दे खभािमा सं िग्न कामदारहरूको खोप पलन एकै समयमा सु रु गररनेछ।

◎ बसोबास कार्ण दताण गररएको स्थान (लनवासस्थान) बाहे क अन्य स्थानहरूमा खोप
・ यलद तपाई कुनै अस्पताि वा स्वास्थ्य केन्द्रबाट खोप प्राप्त गदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईिाई भनाण गररएको छ वा दाक्तखिा गररएको छ → कृपया
अस्पताि वा स्वास्थ्य केन्द्रसँ ग परामशण गनुणहोस् ।
・ यलद तपाइँ कुनै स्वास्थ्य सं स्थाबाट खोप प्राप्त गदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ अन्तलनणलहत अवस्थाको िालग उपचार गदै हुनुहुन्छ → कृपया सोलह स्वास्थ्य
सं स्थासँ ग परामशण गनुणहोस् ।
・ यलद तपाईंको लनवास तपाईंको ठे गाना भन्दा फरक छ → तपाईं जुन इिाकामा बस्नुहुन्छ त्यही ं खोप लिन सक्नुहुन्छ।
कृपया कोरोनाभाइरस खोप नेलभगे सन चेक गनुणहोस् वा आफु बसे को नगरपालिकाको परामशण कायाण ियमा सम्पकण गनुणहोस् ।

◎ खोप प्राप्त गनण तपाईंको सहमलत आवश्यक छ
यलद तपाई हाि कुनै रोगको उपचार गराईरहनु भएको छ वा तपाईको स्वास्थ्य अवस्थाको बारे मा लचन्ता छ भने, कृपया खोप लिने लक नलिने
भनेर लनर्ण य गनुण अलि तपाईको पाररवाररक र्ाक्टरसँ ग सल्लाह लिनुहोस् ।

कोरोनाभाइरस खोपको प्रभावकाररता र सुरक्षाका बारे थप जानकारीको िालग कृपया
जापानका प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद कायाणियको वेबसाइटमा नोबि
कोरोनाभाइरस भ्याक्तिन पृष्ठ हेनुणहोस्।

Prime Minister of Japan and His
Cabinet Novel Coronavirus Vaccines

यलद तपाईं वेबसाइट हेनण असमथण हुनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो स्थानीय नगरपालिकामा सम्पकण गनुणहोस्।

सम्पकण जानकारी (सोधपुछका िागी)
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