
कोरोना भाइरस (ओमिक्रोन स्ट्र ेन)

खोप  (दुई प्रकारको)मिने बारे जानकारी 

सुमिनािी वार्ड

～खोप ऐच्छिक हो।～

यो जानकारी हाि नोभेम्बर 10 तारीखको हो।

• यो सूचना कोरोना भाइरस (ओमिक्रोन स्ट्र ेन र पमहिा देच्छखको स्ट्र ेन) को दुई प्रकारको खोपको िामि योग्य
भएकाहरूका िामि हो। खोपको अन्तराि अमिल्लो खोप भन्दा 3 िमहना मिटो िररएको ि।

• हाि, प्रमत व्यच्छि एक र्ोज िात्र कोरोना भाइरसको(दुई प्रकार) खोप मदने िरेको ि, र धेरै पटक मिन समकिँ दैन।

• मवित दुई वर्डदेच्छख, वर्डको अन्त्यिा र नयािँ वर्डको मबदािा कोरोना भाइरसको संक्रिण फैमिराखेको ि ।ओमिक्रोन

स्ट्र ेन (दुई प्रकार) को खोपका िात्र नभई भमवष्यिा उत्पररवती स्ट्र ेनका िामि पमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा िररएको ि,
त्यसैिे कृपया यो वर्ड मभत्र खोप ििाई सहकायड िनुडहोस्।

• कृपया यो सूचना ध्यानपूवडक पढ्नुहोस् र यमद तपाइिँ  खोपहरू मिन  चाहनुहुन्ि भने आरक्षण(ररजभेसन) िनुडहोस्।

पिामर् ि

खोप मिनका िामि चरणहरू

आफू संि भएको खोपको कुपन हेनुड 1

खोप ििाउन सके्न मिमत जािँच िनुडहोस् 2

⚫ खोपको िामि आवश्यक पने खोप कुपन सिँिै  जािँच फाराि संिग्न िररएको ि। खोप कुपनिा िेच्छखएको 

जानकारीिा कुनै तु्रमट िैन मक कृपया सावधानीपूवडक जािँच िनुडहोस् । मवशेर् िरी तपाईंिे अमहिे सम्म ििाएका 

खोपको मिमतहरू खोप कुपनको ति दायािँ पट्टी सूचीबद्ध िेच्छखएको  ि ती जानकारीहरु सही िन् मक िैनन् भनी 
जािँच िनुडहोस्।

※यमद तपाईंिे आफ्नो खोप कुपन प्राप्त िनुडभएको िैन वा हराएको ि भने, कृपया कि सेन्टरिा सम्पकड  िनुडहोस् 
(0120-023-015)। हािी तपाईंिाई खोप कुपन पठाउनेि ।ं मवसृ्तत मववरणको िामि पिामर् हेनुडहोस्।

खोपको बारे 

12 वर्ड वा सो भन्दा िामिका, जसिे कोरोना भाइरस खोप दुई वा सो भन्दा बढी र्ोज मिई सकेका िन्

िोर्नाड र फाइजर कम्पनीको दुई िधे्य जून पमन (दुई प्रकार)खोप ििाउन समकन्ि

※12 देच्छख 17 वर्डका िामि, फाइजर कम्पनीको खोप िात्र ििाउन समकन्ि ।

अच्छन्ति खोप ििाएको कच्छििा 3 िमहना वा सो भन्दा बढ़ी सिय पमि

खोपका िामि योग्य
व्यच्छिहरू

खोपको प्रकार

खोप ििाउने अवमध

खोपको शुल्क

（समू्पणड सावडजमनक 
खचड）

मनशुल्क

⚫ ओमिक्रोन स्ट्र ेन (दुई प्रकार)खोप अमिल्लो खोपको मिमतको 3 िमहना पमिको उमह मिमत भन्दा पमि मिनुपिड । यद्यमप, एउटै 
मिमतिा नभएको खण्डिा अको िमहनाको1 तारीखिा मदईनेि।

उदाहरण 1 

च िो खोप: 2022/7/1

पािँच ं खोप: 2022/10/1

उदाहरण 2

तेस्रो खोप: 2022/11/30

च िो खोप: 2023/3/1

3 िमहना पमि एउटै मदनिा ि

５か月後に同じ日がない

उदाहर
ण 1

खोप

अको 

िमहना

को 1 
तारीख 

खोप मिन 

समकन्ि 
/सम्भव ि

3 िमहना पमि एउटै मदनिा िैन 

※खोपको बारेिा नयािँ जानकारीको िामि, कृपया वार्डको आमधकाररक वेबसाइट वा कि सेन्टरिा सम्पकड  िनुडहोस्।

उदाहर
ण 2

खोप

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thurs Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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खोप ििाउने ठाउिँ  खोजे्न / आरक्षण(ररजभेसन) िने３

• िामि उले्लच्छखत①～③का कुराहरु अवश्य मिएर आउनु होस्। मवशेर् िरी, ①र ③ मिएर नआउनु

भएको खण्डिा, तपाईंिे खोप ििाउन सकु्न हुन्न।

• यमद तपाईंिे और्मध खाइरहनु भएको ि भने, कृपया आफ्नो और्मधको नोटबुक साििा ल्याउनुहोस्।

• कृपया मनधाडररत सियिा (तोमकएको कायडस्िििा ) कायडक्रि स्िििा पुगु्नहोस्।

• यमद तपाइिँ 16 वर्ड भन्दा कि उिेरको हुनुहुन्ि भने, खोप मिन अमभभावकको हस्ताक्षर आवश्यक

ि।सािै , प्रािमिक र जुमनयर हाई सू्किका मवद्यािीहरूिे खोप मिन आउिँदा अमभभावकिाई साििा
मिएर आउनु पिड ।

５

स्वास्थ्य बीिा कार्ड , िाई नम्बर कार्ड , आमद।

＋

⚫ तपाईंिे खोप ििाउन, (1) खोप कुपन, (2) जािँच फाराि, र (3) पमहचान प्रिाणीकरण कािजात ल्याउनु पिड ।

＋

आवश्यक जानकारी
पमहिे नै भनुडहोस्

आवश्यक
※काििा िने ठाउिँिा खोप मिने
बेिािा पमन

➡
तयारी िनड नमबसडनुहोस्

पाखुरा मनकाल्न समजिो

िूिा ििाएर

खोप स्िििा！

खोप मिने ４
खोपको शुल्क

समू्पणड सावडजमनक खचड
मनशुल्क

※िामिको (1) खोप कुपन र (2 ) जािँच फाराि ,च िो खोप कुपनको निूना रे्टा हो।

कृपया तिको कि सेन्टरिा फोन िरेर स्िान र मिमत र सियको आरक्षण(ररजभेसन)  िनुडहोस्।

杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター

ररजभेसन र खोप कुपनको पुन: जारीका िामि सम्पकड

⚫ मनम्न मवदेशी भार्ाहरु उपिब्ध िन् ।
अङ््गरेजी/मचमनयािँ/कोररयािी/िाई/

मभयतनािी/इन्डोनेमसयािी/तािािोि/

नेपािी/ििय/म्यानिार/खिेर/िंिोमियन/

मसंहिा/महन्दी/पोतुडिािी/से्पमनस/फे्रन्च/जिडन भार्ा/इटामियन/रुसी

⚫ फोन िाग्यो भने, कृपया "4" मिचु्नहोस् र पखडनुहोस्।

⚫ फोनिा उताबाट बोिेपमि, तपाईिे बोल्न चाहनुभएको देशको भार्ा भनु्नहोस्। 

दोभारे्िे तपाइिँको नम्बरिा फोन िनेि।

सुमिनािी वार्ड कोरोना खोप कि सेन्टर

📞0120-023-015
9:00-17:00 शमनबार, आइतबार र सरकारी मबदाहरू (नयािँ वर्डको मबदाहरू समहत)

वार्ड मभत्र रहेको सािुमहक खोप केन्द्र वा वार्ड मभत्रको स्वास्थ्य संस्िाको एक भाि

（अस्पताि, मसनयोज्यो र च्छिमनक)िा खोप मिन समकन्ि।


