
नोभल कोरोना भाइरस खोप

बुस्टर डोज (तेस्रो डोज) खोप सम्बन्धीको सूचना

नगर, टोल वा गाउँपाललकाको साववजलनक सूचना तथा

इन्टरनेटबाट खोप ललन सलकने स्वास्थ्य संस्था तथा खोप

केन्द्रको खोलज गर ँ । साथै, स्वास्थ्यकर्मीहरुले आ-आफूले कार्म

गने स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप ललन सलकने अवस्था पलन
हुनसके्नछ ।

लवसृ्तत जानकारीको लालग आ-आफूले कार्म गने स्वास्थ्य
संस्थार्मा बुझ्नुहोस् ।

* स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्र खोज्न नसके्न खण्डमा, तपाईं बसोबास गननुहुने नगर, टोल वा गाउँपाललका आलिको कार्ाुलर्मा सोधपनछ गनु सक्ननहुनेछ ।

* अस्पतालमा भनाु भइरहेका व्यक्ति वा कन नै अस्थार्ी आवास केन्द्रमा बसोबास गने व्यक्ति आलि बाहेक, साधारणतर्ा बसाइ िताु रहेको नगर, टोल तथा
गाउँ (ठेगाना रहेको स्थान) मा नै खोप ललन सलकन्छ ।

ठेगाना रहेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा खोप ललने बारेमा पछालि पृष्ठ हेननुहोस् ।

* कोरोना खोप नालभगेशनद्वारा प्रत्यक्ष खोपको बनलकङ गनु सलकँिैन ।

खोप शुल्क

(समू्पणु शनल्क सरकारीस्तरबाट) 

・यो सूचना हाललएको खार्मलभत्र राखखएको पत्र सबै

・व्यखि स्वयर्मको पररचय गराउने पत्रहरू (र्माइनम्बर काडव , डर ाइलभङ

लाइसेन्स, स्वास्थ्य बीर्मा पत्र आलि)

खामलभत्र राक्तखएको पत्र सबै

नगर, टोल वा गाउँ अथवा बुलकङ गराइरहनुभएको स्वास्थ्य संस्थार्मा सोधपुछ गनुवहोस् ।
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स्थानीर् लनकार्को नाम

*बनस्टर िोज खोपको बनलकङ ललन सनरु गने अवलध हरेक नगर, टोल वा गाउँपाललका आलिको कार्ाुलर् अननसार फरक पनेछ ।
*खोप ललने लमलत सम्ममा १८ वरु् वा सोभन्दा बलि उमेरका व्यक्तिले खोप ललन सके्नछन् ।

खोप पत्र हुलाक बाट आउँछ1

स्वास्थ्य संस्था / खोप केन्द्र खोजे्न2

बुलकङ गरेर खोप लगाउने3 लन:शुल्क

कल सेन्टर : 0000-0000-0000
नगर, टोल वा गाउँको
खोप लगाउने स्थल

नलजकको तोलकएको
स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्यक्ष बनलकङ (टेललफोन, इन्टरनेट आलिबाट)

*खामलभत्र 'खोप ललन सलकने पत्रको छाप लगाइएको खोप पूवव स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नपत्र' र 'प्रलतरोध खोप लगाएको प्रर्माणपत्र' पलन सँगै हाललएको
हुनेछ । नहराउने गरर जतनका साथ राख्ननहोस् ।

(खोप ललन सलकने पत्र र प्रलतरोध खोप लगाएको प्रमाणपत्र एउटै पत्रमा सँगै तर्ार पाररएको पलन हुनसके्नछ ।)

*खोप ललननभन्दा अगालि घरमा आफ्नो शरीरको तापक्रम नापे्न, ज्वरो आएको स्पष्ट भएमा वा सञ्चो नभएको अवस्थामा, खोप नललने र बनलकङ गरेको

नगर, टोल वा गाउँको सोधपनछ लनकार् वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पकु गननुहोस् ।

*खोपको खोप ललने बेला तुरुन्त पाखुरा लनकाल्न सके्न खालको लुगा लगाएर जाने कन रामा सहर्ोगको लालग अननरोध गररन्छ ।

माइनम्बर कािु आलि

खोप ललने

लिन

साथर्मा

ल्याउने

सार्मान

खोप सम्बन्धी साधारण जानकारी वेबसाइट

'कोरोना खोप नालभगेशन'
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＋

खोप पत्र प्राप्त गरेका व्यखिले खोप ललन सके्नछन् ।

खोप ललनको लालग कायव प्रवाह



◎ बसाइ िताव रहेको स्थान (ठेगाना रहेको स्थान) बाहेकका स्थानर्मा खोप ललने बारेर्मा
・अस्पतालमा भनाु भइरेहका वा कन नै अस्थार्ी आवास केन्द्रको स्वास्थ्य संस्था वा आवास संस्थामा खोप लगाउने व्यक्ति ➡ स्वास्थ्य संस्था वा
आवास संस्थार्मा परार्मशव ललनुहोस् ।
・शरीरमा मनल रोग भएका कारणले उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने व्यक्ति ➡ स्वास्थ्य संस्थार्मा परार्मशव ललनुहोस् ।
・हाल बसोबास गने स्थान र बसाइ िताु गरेको स्थान (ठेगाना) फरक हुने व्यक्ति ➡ वास्तवर्मा बसोबास गने स्थानर्मा खोप

ललन पलन सके्नछ ।
वास्तवमा बसोबास गननुहुने स्थानको नगर, टोल वा गाउँपाललका आलिको कार्ाुलर्को होमपेजमा हेरेर लनश्चर् गने अथवा
परामशु केन्द्रमा सोधपनछ गननुहोस् ।

नोभल कोरोना भाइरस खोपको प्रभावकाररता तथा सुरक्षात्मक पक्ष आलि सम्बन्धी

लवसृ्तत जानकारीको लालग, स्वास्थ्य, श्रर्म तथा कल्याण र्मन्त्रालयको होर्मपेजको

'नोभल कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धी'को साइटर्मा हेनुवहोस् ।

होमपेज हेनु नसकेको खण्डमा, बसाइ गननुहुने नगर, टोल वा गाउँपाललकामा परामशु गननुहोस् ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालर्
कोरोना खोप

सोधपनछका लालग

सङ्रर्मण रोकथार्मका

उपायलाई लनरन्तरता

लिन अनुरोध गररन्छ ।
भीडभाड स्थल र्मास्क लगाउने साबुनले हात धुने

◎ खोप लगाउनको लालग, लगाउने व्यखि स्वयर्मको र्मञ्जुरीको आवश्यकता हुनेछ ।

खोप लगाउने बेला, सङ्क्रमण रोकथामको प्रभाव र खोपको साइि इफेक्टको खतरा िनबैको बारेमा सही ज्ञान हालसल गररसके पलछ, लगाउने
व्यक्ति स्वर्मको इच्छाको आधारमा खोप प्रलतको लनणुर् गननुहुन अननरोध गररन्छ । लगाउने व्यक्तिको मञ्जनरी लबना खोप लगाउने कारु् हुनेछैन ।

कार्ाुलर्मा वा वररपररका व्यक्तिद्वारा खोप ललनको लालग िबाब लिने वा खोप नललएका व्यक्तिप्रलत भेिभावपूणु व्यवहार गररने जस्ता कारु् कन नै
हालतमा पलन हुनन हँुिैन ।

◎ खोप लगाइ सकेपलछ पलन, र्मास्क लगाउने आलि सङ्रर्मण रोकथार्मको उपाय लनरन्तर अपनाउन अनुरोध गररन्छ ।

नोभल कोरोना भाइरस खोप, नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण उत्पन्नको रोकथाम गनुमा उच्च प्रभावकारी हुन्छ भलन लनलश्चत भएको छ तर उि
प्रभाव १०० % हुन्छ भने्न होइन । साथै, भाइरसको नर्ाँ भेररर्न्टको प्रभावले पलन त्यसो हुन्छ ।

र्सकारण, तपाईंहरू समक्ष सङ्क्रमण रोकथामको उपार् लनरन्तर अपनाउन अननरोध गररन्छ । ठोस रुपमा ३ लमचन (भीिभाि, अत्यन्त लनकट, 
बन्द कोठा)' बाट टािा रहने, मास्क लगाउने, साबननले हात धनने तथा स्यालनटाईजर द्वारा हात तथा औलंा कीटाणनरलहत गने आलि जस्ता कारु्
स्फन तुरुपमा गननुहुन अननरोध गररन्छ ।

◎ प्रलतरोध खोपका कारण स्वास्थ्यर्मा पनव जाने प्रलतकूल असर प्रलतको राहत प्रणालीको व्यवस्था छ ।

प्रलतरोध खोपले स्वास्थ्य समस्या (लबरामी हुने वा िीघुकालीन असर रलहरहने) लनम्त्त्याउन सक्छ । अत्यन्त लबरलै हुने र्स्ता स्वास्थ्यमा पनु जाने
असर हटाउन नसलकने हुनाले राहत प्रणालीको व्यवस्था गररएको छ ।

आवेिनका लालग आवश्यक प्रलक्रर्ाको बारेमा बसाइ िताु रहेको नगर, टोल तथा गाउँको कार्ाुलर्मा परामशु गननुहोस् ।

◎ बुस्टर डोजको खोप ललनर्मा लवशेष गरर उलचत र्मालनएका व्यखि
・वृद्धावस्थाका व्यक्ति, शरीरमा मनल रोग भएका व्यक्ति आलि 'गम्भीर रोग हुनसके्न उच्च खतरा भएका व्यखि'
・रोग गम्भीर हुनसके्न उच्च खतरा भएका व्यक्तिसँग सम्बक्तित व्यक्ति तथा स्याहार सेवा गने व्यक्ति (स्याहार सेवाको काम गने व्यक्ति आलि) 'रोग
गम्भीर हुनसके्न उच्च खतरा भएका व्यखिसँगको सम्पकव बलि भएका व्यखि'
・स्वास्थ्य कमी आलिको ‘पेशा आलिका कारणले भाइरससँगको संसगवको खतरा उच्च भएका व्यखि' 

स्यालनटाईजर द्वारा हात तथा

औलंा कीटाणुरलहत गने कायव

सु्फतवरुपर्मा गने३ लर्मचु (भीडभाड, अत्यन्त लनकट, बन्द कोठा)' बाट टािा रहने

अत्यन्त लनकटको
अवस्था

हावा आवतजावत

नहुने बन्द कोठा

सचव


