कोरोना भाइरस बिरुद्ध खोप लगाउने िारे मा
◎ खोप लगाउने समयावधध
2021 फेब्रअ
ु री 17 ताररक िाट 2022 फेब्रअ
ु रीको अन्त सम्मको योजना छ । स्वास््यकमी आदि पछछ, ज्येष्ठ
नागररक, अन्तछनिदित दिर्िरोग भएका बिरामी व्यक्ततिरु आदिलाई क्रमशः लगाउने प्रक्रक्रया अगाडि िढ्ने अपेक्षा
गररएको छ ।

◎ प्राथममकता अनस
ु ार खोप लगाउने क्रम
खोप लगाउन लक्षक्षत उमेर चादििँ 16 िर्ि भन्िा माधथका व्यक्ततिरु िुनेछन। खोप चादििँ बिस्तारै बिस्तारै आपछू ति
गरर लगाउने अपेक्षा िुनक
ु ा साथै, लगातार लगाउने तथा क्रमशः लगाउिै जाने कायि गररनेछ ।
. स्वास््य कमीिरू, इत्यादि ।
. ज्येष्ठ नागररक(2021 साल मभत्रमा 65 िर्ि पग्ु ने, सन 1957 अप्रप्रल 1 ताररक भन्िा पदिले जक्न्मएका
व्यक्तत)
. ज्येष्ठ नागररक िािे क अन्यमा अन्तछनिदित रोग भएका बिरामी व्यक्ततिरु वा िद्
ु एका
ृ धआश्रम आदिमा िस्नभ
व्यक्ततिरु)
. यस िािे कका अन्य व्यक्ततिरु
※गभिवती िन्ने सोचमा िुनि
ु ु ने व्यक्तत वा गभिवती िुनभ
ु एका व्यक्तत, िच्चालाई स्तनपान गराइराख्नु भएका
व्यक्तत, नयािँ कोरोना भाइरस िाट संक्रममत िुनभ
ु एका व्यक्ततिरु पछन खोप लगाउन सतनि
ु ु न्छ ।
<अन्तछनिदित दिर्िरोग भएका बिरामी व्यक्ततको िायरा>

1 तलका छनम्नमलखखत बिरामी वा अवस्था भएका व्यक्ततिरुमा, फलोअप गराई रिनभ
ु एका वा अस्पतालमा
भनाििुनभ
ु एका व्यक्ततिरु
① िीर्िकालीन श्वासप्रश्वास रोग
② िीर्िकालीन हृिय रोग (उच्च रततचाप सदित)
③ िीर्िकालीन ममगौला रोग
④ िीर्िकालीन कलेजो रोग (मलभर मसरोमसस, आदि)
⑤ इन्समु लन वा खाने और्धधले उपचार भैरिे को मधुमेि अथवा अन्य रोग एकैसाथ भैरिे को मधुमेि
⑥ रतत सम्िन्धीत रोग (यद्यप्रप, आइरनको कमीलेिुने रतताल्पता िािे क)
⑦ प्रछतरोधात्मक क्षमतालाई कम गने रोग (उपचार वा िे रचार गरररिनभ
ु एको र्ातक ट्यम
ू र सदित।)

⑧ स्टे रोइि जस्ता, प्रछतरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर तल्
ु याउने रोगको उपचार गिै गरे का
⑨ प्रछतरोधात्मक क्षमता प्रवकृछतसिँग सिक्न्धत न्यरु ोलोक्जकल वा न्यरू ोमस्कुलर रोग
⑩ न्यरु ोलोक्जकल वा न्यरू ोमस्कुलर रोगको कारणले शारीररक कायििरु र्टे को (श्वासप्रश्वासको बिकार आदि)
⑪ क्रोमोजोम्सको असन्तल
ु न
⑫ गम्भीर शारीररक र मानमसक अशततता (गम्भीर शारीररक अक्षमता र गम्भीर िौद्धधक अक्षमताको
क्स्थछत)
⑬ क्स्लप एपछनया मसन्रोम
⑭ गम्भीर मानमसक रोग (मानमसक रोगको उपचारका लाधग अस्पतालमा भनाि भएका,मानमसक अशततता
प्रमाणपत्र भएकािरु, वा आत्मछनभिरको लाधग आफ्नै खचि (मानमसक िादिरं ग प्रवभाग) मा「गम्भीर तथा
छनरन्तर」श्रेणीको उपचार गराइरिे को) वा िौद्धधक अक्षमता (पन
ु स्थािपना प्रमाणपत्र भएको)
2 मापिण्ि (BMI30 भन्िा माधथ) नार्ेको मोटोपन भएका व्यक्ततिरु

◎ खोप लगाउने स्थान
मसद्धान्त अनस
ु ार, िसोिास कािि िताि भएको स्थानको नगर तथा गाउिँ पामलका(छनवास स्थान) को धचक्रकत्सा सेवा
संस्थान वा तय गररएको खोप लगाउने स्थानमा खोप लगाउन सम्भि गररने योजना छ ।
खोप लागाउने ठोस स्थानिरुको िारे मा भने अझै प्रवचाराधीन छ ।

◎ खोप लागउन लाग्ने खचि
पण
ू ि रुपमा साििजछनक खचिमा खोप लगाउने िुनाले, छनशल्
ु क िुनेछ ।

◎ खोप लगाउने संख्या
िाल सरकारले छनक्श्चत अपेक्षा गरे को खोपको िारे मा, िईु पटक खोप लगाउने अपेक्षा गररएको छ ।
फाइजर कम्पछनका खोप, सामान्यत, पदिलो पटकको खोप लगाएपछछ छतन िप्ता पछछ िोस्रो पटकको खोप
लगाइने छ ।

◎ खोप लगाउने िेलाको सिमछत
नयािँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउने िारे मा, सिैजनालाई सिभागी िुनको लाधग प्रोत्सािन गिि छौं तर, खोप
लगाउन जिरजस्ती चादििँ छै न । राम्रोसिँग जानकारी प्रिान गरे पछछ, खोप लगाउने व्यक्ततको सिमछत भएमा मात्र
खोप लगाउने कायि गररनेछ ।

◎ खोप लगाए पछछ साइिइफेतटको शंकाको िारे मा
मख्
ु यतया साइिइफेतटको रुपमा, इंजेतशन लगाएको भागमा िख्न
ु ,े टाउको िख्न
ु ,े जोनी र मांसपेशी िख्न
ु ,े थकान
लाग्ने, जािो िुने, ज्वोरो आउने आदि िुन सतिछ । साथै, बिरलै रुपमा िुनसतने गम्भीर साइिइफेतटको रुपमा,
अत्तामलने वा एनाक्रफलेक्तसस आदि िुन सतिछ ।
खोप लागएपछछ मनमा धचन्ता लाग्ने जस्ता लक्षण िे खा परे मा, खोप लगाउने िातटर वा आफुले जचाउने गरे को
िातटर सिँग परामशि गनि
ुि ोला ।
साथै, साइिइफेतट आदिका स्वास््य परामशिको लाधग, तलको ममयागी प्रान्तको कलसेन्टरमा सम्पकि
गनि
ुि ोला ।
・・・・・・・・・・・・・・

＜नयािँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग संिक्न्धत धचक्रकत्सा सेवा / परामशि केन्र ＞
फोन नंम्िर：022-398-9211 (24 सै र्ण्टा उपलब्ध छ / ििुभार्ामा सेवा उपलब्ध छ)
नयािँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगसिँग सम्िधध स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको टे मलफोन
परामशि काउन्टर
फोन नंम्िर：0120－565653 (क्रि-िाएल)
ररसेप्सन समय：तल िे नि
ुि ोला (शछनिार, आइतवार र बििाको दिनिरूमा पछन संचालन)
जापाछनज, अंग्रेजी, चाइछनज, कोररयन, पोचग
ुि ाली, स्पेछनर् भार्ा：बििान 9 िजे िे खख ～ िेलक
ु ा 9 िजे सम्म
थाई भार्ा ： बििान 9 िजे िे खख～िेलक
ु ा 6 िजे सम्म
मभयतनामी भार्ा ： बििान 10 िजे िे खख～िेलक
ु ा 7 िजे सम्म
(ममयागी प्रान्त साििजछनक सच
ू ना / सम्पािन・अनव
ु ाि ：MIA)

