नोट: र्ो बबहीवार, मे 26, 2022 सम्म हालको जानकारीमा आधाररत छ।

FN- 2

नागोर्ा सहर

चथ
ं ो कोदभड-19 खोपहरूका
सम्बन्धमा सूचनाहरू
खोप लगाउने सम्मको प्रकिर्ा

खोपहरू
दनिः शुल्क छन्
(खोपका लादग सरकारले पूणक
रूपमा भुक्तान गरे को छ)

2 तपाईंको खोप लगाउने अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण

नोट: वडा कार्ाालर्, शाखा कार्ाालर् र स्वास्थर् केन्द्रहरूले
अपोइन्द्टमेन्द्टहरू ह्र्ाण्डल गर्दैँ नन ्।

गनसंलह
् पर्ाा वा सहिको वेबसाइटबाट वा चर्चकत्सा संस्थाहरूलाई चसधै सोधेि प्रयोग गरिएका खोपहरूबािे थप कुिा फेला पाना सक्नुहुन्छ।
नोट: तपाईं
गरिएको
नु ग्नोस
र्गु
खोप
अपोइन्टमेन्ट कसरी ननर्ाुरण गने?
व्यक्क्तहरूलाई गचककत्सा

गचककत्सा संस्थामा ससर्ै अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गनह
नु ोस ्।

Pfizer खोप

संस्थाहरूमा खोप लगाइहदने

नोट: र्तनीहरूले कुन खोपहरू प्रर्ोग गछा न ्, कसरी अपोइन्द्टमेन्द्ट र्नधाारण गने र र्तनीहरूको नवीनतम

नोट: कुन चिककत्सा संस्थाहरूमा तपाईंले खोप
लगाउन पाउनुहुन्द्छ र र्तनीहरूले कुन खोप

प्रर्ोग गछा न ् भनी पत्ता लगाउन संलग्न गररएको
पिाा हे नह
ुा ोस ्।

Takeda/Moderna
खोप

अपोइन्द्टमेन्द्ट स्स्थर्त सहहत चिककत्सा संस्थाहरूका वववरणहरू जााँि गनाका लाचग तपाईं कोभभड-19 चवरुद्ध खोप
न्याभी पर्न प्रर्ोग गना सक्नुहुन्द्छ।
नोट: तपाईं अपोइन्द्टमेन्द्टहरूका लाचग अस्थार्ी साइटमा पर्न सोधपूछ गना सक्नुहुन्द्छ।

खोप न्द्र्ाभी

○ इन्टरनेटको माध्यमबाट अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गने

नागोया कोसिड-19 सामूहहक खोप अपोइन्टमेन्ट साइट

नागोयाका खोप साइट

1

खोप लगाउनका लागग को योग्य छ जााँच गनह
नु ोस ्

चनम्नचलखखत माचनसहरू तेस्रो खोप लगाएको पााँ र् मचहनापचछ खोप लगाउनका लाचग योग्य हुने छन्।
(1) 60 वा सोभन्द्र्दा बढी उमेरका
मार्नसहरू।

(2) अन्द्तर्नाहहत चिककत्सा अवस्थाहरू भएका वा अन्द्र्था
चिककत्सकद्वारा कोभभड-19 बाट गम्भीर बबमारी हुने उच्ि जोखखमा
रहे को मार्नने 18 वा सोभन्द्र्दा बढी उमेरका मार्नसहरू।

(सहरको वेबसाइटबाट पर्न पहुाँि गना सककन्द्छ।)
नोट: तपाईंको प्रर्ोगकतााको आइडी र पासवडा तपाईंको खोपको

○ फोनको माध्यमबाट अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गने

नोट: साइटहरू, भमर्त आहर्दका लाचग संलग्न
गररएको पिाा हे नुाहोस ्।

Takeda/Moderna
खोप

7. प्रचतिक्षा प्रणालीलाई लुकाउने िोगहरू (उपर्ाि वा पल्लोएचटभ हे िर्ाहमा िहे का र्ातक िोगहरू सचहत)
8. उपर्ाि गिाइिहे का माचनसहरू जसले स्टे िोइर्हरू जस्ता प्रचतिक्षा प्रणालीलाई लुकाउाँ छ
9. प्रचतिक्षा चवकािहरूबाट आएका न्यूिोलोचजकल ि न्यूिोमस्कुलि िोगहरू
10. न्यूिोलोचजकल वा न्यूिोमस्कुलि िोगहरूका कािण कमजोि भएका शािीरिक कायाहरू (उिाहिण, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी

चवकािहरू)

050-3135-2252 9:00-17:30 हरे क हर्दन

नोट: तपाईंलाई फोनमा कुरा गना कहिनाइ (उर्दाहरण, तपाईंमा श्रवण असक्षमता भएकाले) हुन्द्छ भने, र्नम्नमा
सम्पका गनह
ुा ोस ्:
फ्र्ाक्स: 052-413-5853, इमेल: chogen@meishinren.or.jp

○ आमनन्ने-सामनन्ने अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गने (अपोइन्टमेन्टहरूका लागग अस्थायी साइटहरू)
नोट: साइटहरू, र्तनीहरू कहहले खुल्ने छन ् आहर्दका लाचग संलग्न गररएको पिाा हे नह
ुा ोस ्।

○ फोनको माध्यमबाट अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण गने

आइची प्रान्तका खप साइट

6. िगतसम्बन्धी िोग (आइिनको कमी ििअल्पता बाहे क)

○ LINE को माध्यमबाट अपोइन्टमेन्ट ननर्ाुरण
गने

आइची प्रान्तका कल सेन्टर
0570-666-885 9:00-17:00 हरे क हदन
आइची प्रान्तको LINE अपोइन्टमेन्ट प्रणाली

• तपाईंले चर्चकत्सा संस्था / स्थानमा खोप लगाउने अपोइन्टमेन्ट बनाइसकेपचछ, आफ्नो खोप लगाउने कुपनमा
चमचत ि स्थान लेख्नुहोस्।
नोट: तपाईंले एउटाभन्दा बढी अपोइन्टमेन्ट चनधाा िण गनुाभएको छ भने, तपाईंले प्रयोग गना लाग्नु भएको अपोइन्टमेन्ट बाहे क सबै अपोइन्टमेन्टहरूलाई
िद्द गना चनचित गनुाहोस्।

3 खोप लगाउननहोस ्

11. क्रोमोसोमल चवकािहरू
12. गम्भीि शािीिीक ि बौखद्धक अशिता (धेिै गम्भीि शािीिीक ि बौखद्धक अशिता भएका अवस्थाहरू)
13. शयन श्वासाविोध चसन्ड्रोम
14. गम्भीि मानचसक िोगहरू (यचि उनीहरूलाई मानचसक िोगको उपर्ािका लाचग हालै अस्पताल भनाा गरिएको छ,

उनीहरूसाँग मानचसक अशिताको प्रमाणपत्र छ, वा "गम्भीि ि चनिन्ति" को रूपमा वगीकिण गरिएको स्वतन्त्र
सहायता स्याहाि प्राप्त गरििहे का छन् (मानचसक स्वास्थ्य स्याहाि) वा बौखद्धक अशिता (बौखद्धक अशिताको
प्रमाणपत्र) छ भने)
(2) मापिण्ड पूिा गने मोटा माचनसहरू (30 वा सोभन्द्र्दा बढीको BMI)
30 को BMI का लाचग नराम्रो मागार्दशानहरू: उिाई 170 सेमी र तौल 87 केजी र उिाई 160 सेमी र तौल 77 केजी

आइडीको प्रमाण

उक्त दिन के
दलएर आउने
नोट: यचि तपाईंले तीमध्ये
कुनै पचन कुिा चबसानुभयो
भने, तपाईं खोप लगाउन
सक्नुहुने छै न।

नागोर्ा सहरले र्नम्न अशक्तताका प्रमाणपत्र वा चिककत्सा स्र्ाहारका प्रमाणपत्रहरू(*) भएका 18 र्दे खख 60 वर्ा मर्ु नका मार्नसहरू अन्द्तर्नाहहत चिककत्सा अवस्था भएका कारण
िौंथो खोप लगाउनका लाचग र्ोग्र् हुने सम्भावना रहे को र्नणार् गरे को छ। त्र्सकारण र्सले उनीहरूलाई आवेर्दनका लाचग प्रतीक्षा नगरी खोप लगाउने कुपनहरू पिाउाँ र्दै छ।
नोट: अशक्तताका प्रमाणपत्रहरू, चिककत्सा स्र्ाहारका प्रमाणपत्रहरू, इत्र्ाहर्द।
(र्स्ता प्रमाणपत्र भएका मार्नसहरूलाई मे 30, 2022 सम्म मान्द्र्ता हर्दइन्द्छ)
4. स्वतन्द्त्रता सहार्ता चिककत्सा स्र्ाहारसम्बन्द्धी प्रमाणपत्र (jiritsu shien iryo jukyusha sho)
1. शारीररक अपाङ्गताको प्रमाणपत्र (shintai shogaisha techo)
2. चिककत्सा स्वास््र्लाभसम्बन्द्धी हातेपस्ु स्तका (aigo (ryoiku) techo) 5. तोककएको र्दीर्ाकालीन बाल्र्ावस्था रोगको चिककत्सा स्र्ाहारसम्बन्द्धी प्रमाणपत्र
(shoni mansei tokutei shitsubyo iryo jukyusha sho)
3. मानभसक अशक्ततासम्बन्द्धी प्रमाणपत्र
6. तोककएको चिककत्सा खिाहरूको प्रमाणपत्र (tokutei iryohi jukyusha sho), इत्र्ाहर्द।
(seishin shogaisha hoken fukushi techo)

तपाईं र्ौंथो खोप लगाउनका लााचग योग्य भएमा, कृपया यो लगाउनेबािे चवर्ाि गनुाहोस्। (खोप लगाउन अचनवाया छै न।)
तपाईंलाई खोप लगाउने कुपन पिाइए तापर्न, तपाईं र्ोग्र् हुनुहुन्द्न (उर्दाहरण, तपाईंसाँग कुनै पर्न अन्द्तर्नाहहत चिककत्सा अवस्थाहरू नभएको हुनाले) भने तपाईं खोप लगाउन सक्नह
ु ु ने

छै न।
आफ्नो चिककत्सकसाँग पहहले नै र्सबारे छलफल गनह
ुा ोस ्। तपाईं त्र्सो गना असक्षम भएमा, तपाईं खोप लगाउने स्थानमा प्रारस्म्भक जााँिको अवचधमा र्सबारे छलफल गना सक्नह
ु ु न्द्छ।
स्वास््र् तथा कल्र्ाण ववभाग कोभभड-19 ववरुद्ध र्नर्न्द्त्रण कार्ाालर्
स्वास््र् तथा कल्र्ाण ववभाग अशक्तता र्ोजना ववभाग
बाल तथा र्व
ु ा माभमला ववभाग पालन-पोर्ण सहार्ता ववभाग

<उिाहिणहरू>
र्ालक अनुमचतपत्र,
स्वास्थ्य बीमा कार्ा ,
मेिो नम्बि कार्ा , इत्याचि।

खोप लगाउने कनपन
(पूर्ख
ु ोप जााँचसूचीका साथ)

• तपाईं जचत सक्नुहुन्छ त्यचत चछटो मोटो बोर्ा िमा भएको पूवाखोपको जााँ र्सूर्ीको भाग भनुाहोस् ि यसलाई आफूसाँग स्थानमा
लैजानुहोस्।

सोधपुछहरूका लादग सम्पकक
अशक्तताको प्रमाणपत्र, इत्र्ाहर्द भएका मार्नसका लाचग आवेर्दन नगरी खोप लगाउने कुपन पिाइन्द्छ।

साइट

नागोया कोसिड-19 वर्रुद्र् खोप कल सेन्टर

अन्तचनाचहत चर्चकत्सा अवस्थाहरू भएका योग्य माचनसहरू चनम्नानुसाि छन्:
(1) चतनीहरूका लाचग अस्पतालमा जान वा बसोबास गना लागेका चनम्न िोग वा अवस्थाहरू भएका माचनसहरू:
1. िीर्ाकालीन श्वासप्रश्वाससम्बन्धी िोगहरू
3. िीर्ाकालीन मु टुका िोगहरू (उच्च ििर्ाप सचहत)
2. िीर्ाकालीन मृगौलाका िोगहरू
4. िीर्ाकालीन कलेजाका िोगहरू (चसिोचसस, इत्याचि।)
5. अन्य सम्बखन्धत िोगहरू सचहत मधुमेह वा आफैमा मधुमेहलाई इन्सुचलन वा मुखबाट चलइने औषचधबाट उपर्ाि गरिएको छ

अपोइन्द्टमेन्द्ट

(नोट: अपोइन्टमेन्टहरू फ्याक्स र्ा इमेलमाफुत ननर्ाुरण गनु सककदैँन।)

ठूलो साइटहरूमा

सामूहहक खोपहरू

कनपन मा हुने छ।

नागोया कोचभर्-19 चवरुद्ध खोप लगाउने कल सेन्टि

कोभभड-19 ववरुद्ध खोपहरूबारे
नवीनतम जानकारीका लाचग
सहरको वेबसाइट हे नह
ुा ोस ्।

• कोचभर्-19 चवरुद्ध खोपहरूका बािे मा सोधपुछहरूका लाचग, यो नम्बिमा फोन गनुाहोस्:

सहर वेबसाइटका

(कृपया गलत नम्बि र्ायल नगना सावधान िहनुहोस्।)

लाचग भलङ्क →

050-3135-2252 9:00-17:30 हिे क चिन
• सामुचहक रूपमा खोप लगाउने अपोइन्टमेन्ट िद्द गना, यो नम्बिमा फोन गनुाहोस्:

प्रार्ः सोचधने

052-228-7874 9:00-17:30 हिे क चिन
नागोया कोचभर्-19 चवरुद्ध खोप लगाउने िीर्ाकालीन साइर् इफेक्टहरूको हटलाइन

प्रश्नहरूको
साइटमा भलङ्क →

(िीर्ाकालीन भन्नाले सामान्यतया लक्षणहरू भन्ने बुचिन्छ जुन िु ई हप्ताभन्दा बढीसम्म िहन्छ।)

090-1886-6370 / 090-1886-6380 9:00-17:00 (शचनबाि, आइतबाि ि सावाजचनक चबिाहरू बाहेक।)
दृचिसम्बन्धी िु बालता भएकाका लाचग अपोइन्टमेन्ट सहायता केन्द्र (अगस्ट 31, 2022 सम्म खोल्न योजना गरिएको)

052-665-6155

इमेल: shikakucall@nagoya-lighthouse.jp

9:30-17:00

(शचनबाि, आइतबाि, सावाजचनक चबिाको चिन ि अगस्ट 11 िे खख 15 बाहे क।)

⚫ दसद्धान्तमा, तपाईल
ं े पदहले नै अपोइन्टमेन्ट दनधाकरण गनक आवश्यक हुन्छ।
त्यसो गनकका लादग दनम्नदलखखत कार्कदवदध प्रर्ोग गनुकहोस्।
नोट: खोपहरूका आपूचतामा चनभाि िहे ि, तपाईं तुरुन्तै अपोइन्टमेन्ट चनधाा िण गना सक्षम नहुन सक्नु हुन्छ।

श्रवणशखि कमजोि भएकाका लाचग अपोइन्टमेन्ट सहायता केन्द्र (अगस्ट 31, 2022 सम्म खोल्ने योजना गरिएको)

फ्याक्स: 052-413-5853

इमेल: chogen@meishinren.or.jp (बुधबािको चिन बाहे क।)

नोट: चवविणहरूका लाचग Welnet Nagoya जााँ र् गनुाहोस्।
चसजाना गरिएको: मे 2022

e14191

