नागोया शहरले, नयााँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमणले मत्ृ यु हुने व्यक्ति र गम्भीर बिरामीको संख्या घटाई, नयााँ प्रकारको
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलान िाट रोतनको लागग खोप ल्याएको छ।

नय ाँ प्रक रको कोरोन भ ईरसको खोप ब रे
(1) शुल्क: नन: शल्
ु क
(2) लक्षित व्यक्तत: खोप लगाउने दिन, नागोया शहरको ननवास कार्ड (ज्यमु मनह्योउ) भएका व्यक्तिजो खोप लगाउन चाहने

व्यक्ति
※ यधपी, लामो समय सम्म अस्पिालमा भनाड भएका अथवा हे रचाह केन्द्रमा िसेका व्यक्ति आदि, अपररहायड अवस्थामा,

अपवािको रूपमा, नागोया शहर िाहेकको नगरपामलकामा खोप मलन सककन्द्छ।
(3) ल्य उन पने स मग्री: नागोया शहरले हुलाकिाट पठाएको कुपन र व्यक्ति स्वयम्को पदहचान खुलाउने सामग्री
※ कुपन खोप लगाउने व्यक्तिलाई पठाइने छ। यधपी, प्राथममकिा अनरु
ु प खोप प्रिान गररने हुनाले, 2021 साल 3 मदहना
(माचड) अक्न्द्िम पनछ 65 वर्ड भन्द्िा मागथका जेष्ठ नागररक, 4 मदहना (अप्रप्रल) पनछ क्रमिि रुपमा कुपन पठाउने योजना

गररएको छ।
※ पयाडप्ि जानकारी प्रिान पनछ, खोप मलने व्यक्तिको सहमनिमा मात्र खोप दिइनेछ।

नय ाँ प्रक रको कोरोन भ ईरसको खोप ब रे
गम्भीर बिरामीको जोखखम भएका, गचककत्सा सेवा प्रणाली सुरक्षिि गनड, सिडप्रथम गचककत्सा पेशव
े रहरलाई खोप दिइने छ। त्यस
पनछ, 65 िर्ड भन्द्िा मागथका जेष्ठ नागररक, त्यस िाहेक ठुला रोग लागेका व्यक्ति र जेष्ठ नागररक हे रचाह केन्द्रमा कायडरि
कमडचारीलाई खोप लगाइन्द्छ। त्यसपश्चाि, अन्द्य व्यक्तिलाई क्रममक रुपमा खोपको मात्रा (उपलब्धिा) को आधारमा खोप
दिइनेछ।

नय ाँ प्रक रको कोरोन भ ईरसको खोपको आरिण ब रे
शहर मभत्र 「सामदू हक खोप लगाउने साइट」अथवा 「लक्षिि गचककत्सा संस्था」 मा खोप लागाउन सककन्द्छ। सामदू हक खोप
साइटको लागग 2021 साल 4 मदहना (अप्रप्रल) पनछ "कोउहोउ नागोया" को प्रत्येक वार्ड संस्करणमा प्रकामशि गररनेछ। खोप
लगाउन अनघ अननवायड आरिण आवश्यक पिड छ।
नय ाँ प्रक रको कोरोन भ इरस खोप संग सम्बक्धित कल सेधटर

(जापानी, अंग्रज
े ी, पोिग
ुड ाली, स्पेननश, गचननयााँ, कोररयन, िागालोग, मभयिनामी, नेपाली भार्ा)
फोन नम्िर 050-3135-2252
फ्यातस 052-972-4386
कल सेन्द्टरमा, खोप सम्िक्न्द्ध जानकारी, खोप लगाउने स्थल िारे जानकारी र सामदू हक खोप लगाउने साइटको आरिण गनड
सककन्द्छ।
※ लक्षिि गचककत्सा संस्थानहरूमा खोपको आरिणको लागग, कृपया प्रत्येक लक्षिि मेडर्कल संस्थानमा सम्पकड गनह
ुड ोस ्।

लक्षित चिककत्स संस्थ म ल ग इने खोप → आफूले छानेको लक्षिि गचककत्सा संस्थामा मसधा सम्पकड गनह
ुड ोस ्।
स मूहिक खोप लग उने स इटम ल ग इने खोप → कल सेन्द्टर अथवा वेिसाइट िाट आरिण
टे मलफोन ररजभेसनका िाहे क स्माटड फोन वा कम्प्यट
ु रिाट आरिण प्रणाली प्रयोग गरी ठाउाँ हरू खोज्न र आरिण गनड सककन्द्छ।
लक्षिि गचककत्सा संस्थामा र सामदू हक खोप साइटको स्थान र आरिण िारे स्वास््य श्रम िथा कल्याण मन्द्त्रालयको खोप
सूचना साइट 「कोरोना खोप (コロナワクチンナビ)」मा खोज्न र जांच गनड सककन्द्छ।
※स्थानको खोज, आरिण िारे

पक्ु ष्ट गनड सककन्द्छ。कृपया ध्यान दिनु होला।

