कोरोना भाईरसको खोप सम्बन्धी वििरण
खोप सम्बन्धी

लवित िर्ग सम्बन्धी



खोप लगाउनाले रोग लाग्न तथा लागी हालेमा रोगको लक्षण कम गनन मद्दत गने भएता
पनन यसको अन्य असर (साइड ईफेक्ट)हरु हुन सक्ने जोखखम पनन रहे को छ।




फाइजर नाम गरे को खोप दु इ पटक लगाउनु पदन छ।
यो खोप नन:शुल्क उपलब्ध छ।




१२ वर्न पुरा भएका वा सो भन्दा बढी उमेरको व्यखिहरुले यो खोप लगाउन सक्नु
हुन्छ।
खोप लगाउने ननणनय स्वेखित हो (अननवायन होईन)।



१२ दे खी १८ वर्नका※ बानसन्दाहरु, १२ दे खी १८ वर्नको व्यखिका अनभभावकहरु,
आनकताकाता शहरको स्कुलमा जानगर गनुन हुने व्यखिहरु, अन्तननननहत रोग भएका
व्यखिहरुलाई प्राथनमकताको कोटामा खोप लगाउने व्यवस्थाको तयारी गररएको
छ।
※

खोप लगाउने बेलामा अनभभावक पनन सँगै आउनु जरुरी छ। आनकताकाता नगर नभत्रको स्कुलमा
नगर बानहरबाट आउने नवद्ध्यानथनको हकमा पनन यो कुरा लागु हुनेछ।

बुवकङ सम्बन्धी



सबैको लागी बु नकङ अननवायन छ।



इन्टनेट तथा फोनबाट बुनकङ गनन सनकन्छ। साथै, अनलाईन बुनकङको प्रकृया नछट्टै सुरु
गररनेछ।

अन्तवनगवित रोर्को पररभाषा
① तलका रोग वा अवस्था भएका व्यखिहरु जो उपचाररत छन अथवा अस्पतालमा भनान भएका छन
1.

श्वास प्रस्वासको नदर्न रोग

2.

मुटु सम्बन्धी नदर्न रोग (उच्च रिचाप लगायत)

स्नायु तथा स्नायु जनडत माांसपेशी सम्बन्धी रोगको कारणले
शाररररक प्रकृयामा क्षनत पुगेको अवस्था (श्वास प्रश्वास को समस्या,

3.

मृगौला सम्बन्धी नदर्न रोग

आनद)

4.

कलेजो सम्बन्धी नदर्न रोग (नसहोनसस, आनद)

5.

इन्सुनलन अथवा अन्य खाने और्धीहरुको प्रयोग गरी उपचाररत

10.

मधुमेह रोग, तथा अन्य रोगहरु सँगै दे खखएको मधुमेह रोग

क्रोमोजोम सम्बन्धी समस्या
जनटल शाररररक तथा माननसक अशिता (गखिर शाररररक तथा
माननसक अशिता सँगै रहेको अवस्था)

ट्यूमर लगायत)

13.
14.
15.
16.

खिप एपननया नसन्ड्रोम (ननद्रामा साांस फेनन नसक्ने अवस्था)
गिीर माननसक रोग
माननसक रोगका लानग अस्पताल भनान गररएको
माननसक रोग भएको प्रमाण गने डायरी (प्रमाणपत्र) प्राप्त गरे को

स्टे रोइड जस्ता रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता कम गराउने उपचार

17.

आत्मननभनर सहयोगी नचनकत्सा सेवा (माननसक बनहरङ्ग नचनकत्सा

6.

रगत सम्बन्धी रोग (आइरनको कनमले गदान हुने रिअल्पता बाहेक)

7.

रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता कम गराउने रोगहरू (उपचाररत र्ातक

8.

11.
12.

सेवा)ले “गखिर तथा ननरन्तर” भनी तोकेको

नवनधहरु गराइ रहेको

9. रोग प्रनतरोधात्मक क्षमता कम गराउने स्नायु तथा स्नायु जनडत

18.

बौखिक अक्षमता (पुनस्थानपना डायरी भएको)

माांसपेशी सम्बन्धी रोग

② मोटोपनाको मापदण्ड (BMI ३० वा बढी) नभत्र पने व्यखि
BMI＝तौल (नकलो) ÷ उचाईां (नमटर) ÷ उचाईां (नमटर)



※BMI30 को उदाहरण：उचाईां १६० सेखन्टनमटर तथा तौल कररब ७७ नकलो

खोप लगाउने समयमा अन्तननननहत रोग तथा स्वास्थ्य अवस्थाको उपखस्थनत वा अनुपखस्थनतको जाँच गररनेछ। कुनै नचनकत्सा प्रमाणपत्रको
आवश्यकता छै न।
यनद तपाईांको पाररवाररक नचनकत्सक हुनुहुन्छ भने, कृपया अनिम परामशन गनुनहोस्।

