（ネパール語）सुगीनामिकु

धेरै गररने िश्न उत्तर
कुन खोप लगाउन समकन्ि?

हाल, सुगीनामिकुिा लगाइरहेको खोप फाइजर कम्पमनको खोप िात्र हो l अरु िकारको खोप कमहले िे क्तख
सुगीनािीकुिा मवतरर् गिच भन्ने कुरा रे इवा 3(2021) साल जुन िमहनाको अवस्िािा अज्ञात ि l िप, रारिीय ठु लो
स्तरको खोप केन्द्रिा िोिरना कम्पमनको खोप ियोग गरररहेकोले पमहलो खोप रारिीय स्तरको खोप केन्द्र र िोश्रो
खोप सुगीनािीकुको खोप केन्द्र (अिवा त्यसको मवपररत) िा लगाउन समकिै न l

खोपको लागत
(रकि /पैसा)

कोरोना भाइरस खोपको सूचना

मनिुल्क（पैसा नलाग्ने)
सम्पूर्च रकि सरकारी खचचिा
(सरकारले व्यहोने)

हाल 2022 साल िाचच 31 ताररख, 12 वर्च उिेर िामिका व्यक्ति (2010 साल अमिल 1 ताररख पमि जक्तिएका व्यक्ति ) लाई पठाइएको ि l
खोप लगाउनेिा मचन्ता ि l
खोप लगाई सकेपमि साइर् इफेक्ट
भएिा के गने ?

यो सूचना कमत उिेर िामिकाहरुलाई
पठाईएको ि?
बालबामलकाहरूले खोप लगाउने बेला
अमभभावक संगै जान आवश्यक ि?
फरक स्िानीय मनकायको मनवासी कार्च
ि भने सुगीनािीकुिा खोप लगाउन
समकन्ि?
अस्पताल भनाच भईरहेको अवस्िािा के गिाच हुन्ि?
िीर्चकालीन रोग भएकाहरुले खोप मलन मिल्ि मक
मिल्दै न िाहा पाउन चाहन्िु l

िीर्चकालीन रोग वा मविेर् मबिारी भएकाहरुलाई खोपको बारे िा मचन्ता तिा नबुझेका कुरा भएिा आफ्नो र्ाक्टर
सग पराििच मलनुहोस् l
खोप केन्द्र पररसर मभत्र साइर् इफेक्ट भएको अवस्िािा त्यहाँ रहेका र्ाक्टर / नसचहरुले उपचार गिच l र्र
फमकचसकेपमि स्वास्ि मबग्रेको अवस्िािा टोमकयो िहानगरपामलकाको कल सेन्टरिा पराििच मलनुहोस् l टोमकयो
िहानगरपामलका खोप साइर् इफेक्ट पराििच केन्द्र: 03-6258-5802 (24 र्न्टा / वर्च भरी खुल्ला)

हाल 2022साल िाचच 31 ताररख, 12 वर्च उिेर िामिका िामनस (2010 साल अमिल 1 ताररख पमि जिेका
व्यक्ति) लाई पठाइएको ि l त्यस िध्य 2009 साल अमिल 2 ताररख ～2010 साल अमिल 1 ताररखिा
जिेका व्यक्तिहरूको सन्दभचिा जि मिमतको अगार्ीको िमहनािा पठाउँ ि l
13 वर्च िामिका बालबामलकाहरुको सन्दभच िा अमभभावकको आवश्यक िै न l 12 वर्च उिेरको बालबामलकाको
सन्दभचिा अमभभावक सगै जान तिा अमभभावकको अक्तियारनािा बोकेको िमतमनमध सगै जान आवश्यक हुन्ि l
मनयििा मनवासी कार्च अनुसारको स्िामनय मनकाय (मनवास िे त्र) िा खोप लगाउँ ि l तर, सरुवा भएर आएको तिा िाइती आएर
बच्चा जिाएको अवस्िािा मनवासी कार्च अनुसारको स्िानीय मनकाय बाहे कको केन्द्रिा खोप लगाउन इच्छु क भएिा, खोप मलन
चाहे को स्वास्ि संस्िा रहे को स्िानीय मनकायिा आफ्नो मनवास िे त्र बामहर खोप लगाउन चाहन्िु भमन आवेिन मिनुहोस् l आफ्नो
र्ाक्टर सुगीनािीकु बामहर भएको अवस्िािा मनवास िेत्र बामहर खोप लगाउन चाहन्िु भमन आवे िन मिन आवश्यक पिै न l

मलन समकने अवस्िा पमन हुन्ि l अस्पताल / सुमवधायुि स्वास्ि सस्िाहरुिा पराििच मलनुहोस् l

लागु हुने रोग (िेल खाने रोग) आमि (14 बुंिा) को बारे िा सुगीनािीकुको होि पेज अिाचत गइरहने

िीर्चकालीन रोग भएको ििार् पत्र तिा वृद्धाश्रि आमििा
बमसरहे को ििामर्त गने ििार् पत्र आवश्यक ि?

पमि सािान्य िताच गने तररकाबाट नाि िताच गनुचहोस l

गार्ीबाट खोप केन्द्रिा जान समकन्ि?

खोप लगाएको ििार्पत्र मलन चाहन्िु l

कुनै पमन खोप केन्द्रिा िमतिा गने ठाउँ िै न l सािै िताच गररएको सिय भन्दा अगार्ी खोप मलन
समकँिै न l िताच गररएको सिय भन्दा 5 मिनट अगार्ी खोप केन्द्रिा आउनुहोस l ※ 5 भमनट
अगाडी र्भन्दा पभहले नआउनुहोस् l
सुगीनािीकुको सािूमहक खोप केन्द्रको सन्दभचिा ररस्योउ कोउसेइ खाई होउररनखाकुका व्यक्ति िात्र
गार्ीबाट खोप केन्द्रिा आउन समकन्ि l िारीररक अपाङ्ग भएका व्यक्ति आमि मविेर् अवस्िािा
रहेका व्यक्तिहरु िात्र िोिोई हाराप्पा पाकच 【अस्िाई खोप केन्द्र】सम्म पमन गार्ी बाट आउन
समकन्ि तर मसमित गार्ी िात्र पामकिंग गनच समकने भएकोले पामकिंग गनच पखचनु पने अवस्िा पमन
आउँ ि l स्वास्थ संस्थाको बािे मा प्रत्येक स्वास्थ संस्थामा सम्पका गनुाहोस l
कुपनको तल्लो िायाँ भाग अस्िाई खोपको ििार्पत्र हो l अमहलेको अवस्िािा रारि द्वारा ित्येक
व्यक्तिको खोप लगाएको ििार्पत्र मिने सम्बक्ति कुनै ठोस िर्ाली मनकामलएको िै न l ठोस
िर्ालीको मनर्चय हुने मबमत्तकै सुगीनािीकुको सावचजमनक होिपेज आमिबाट जानकारी मिइन्ि l

कहाँको खोप केन्द्र खामल ि िाहा पाउन चाहन्िु

सुगीनािीकुको सािूमहक खोप केन्द्रिा िताचको अवस्िा बारे बुझ्न िताच गिाच िताचको मविेर् साइटबाट

l？

बुझ्न समकनुको सािै पमि सुगीनािीकुको होिपेजिा पमन राख्ने योजना ि l

खोप केन्द्र तिा मिमत र सिय पररवतचन
गनच चाहन्िु l

िताच गिाच खेररको िताच तररका अनुसार पररवतचन गने तररका फरक हुन्ि l
Ⓐसुगीनािीकुको िताच गने मविेर् साइट / कल सेन्टर बाट िताच गिाचको अवस्िािा
Ⓐ स्वास्ि संस्िािा मसधै िताच अिाचत रारिको ठु लो स्तरको खोप केन्द्रिा िताच गिाचको अवस्िािा
Ⓐ बाट Ⓐ मा फेिी दताा गने अवस्थामा
अमहलेको िताचलाई सुगीनािीकुको िताच मविेर् साइट अिवा कल सेन्टरबाट रद्द गरर फेरी िताच
गनुचहोस् l कल सेन्टरिा एकै फोनबाट रद्द र नयाँ िताच गनच समकन्ि l
Ⓐ बाट Ⓑ, Ⓑ बाट Ⓐ, Ⓑ बाट Ⓑ मा फेिी नयाँ दताा गने अवस्थामा
फेरी नयाँ िताच गररसकेको अवस्िािा पमहले गररएको िताच रद्द गनुचस (Ⓐ र Ⓐ को िताच मवमध िु ट्टै
भएकोले रद्द गररएन भने िोब्बर िताच हुन् जान्ि l ）नाि िताचको संरचनािा खाली स्िान हुन नमिनको
लामग पमन सबै जनालाई सहयोगको अनुरोध गिच िु

पमहलो खोप सािूमहक खोप केन्द्रिा लगाएको मिएँ
तर िोश्रो खोप मचमकत्सक संस्िािा खोप मलएपमन
हुन्ि (त्यसको मवपररत पमन)

खोप केन्द्र तथा नाम दताा गने (रिजर्भेसन) तरिका

खोप लगाउने स्िान अनुसार िताच गने तररका फरक

सुगीनािीकुको िताच गने मविेर् साइट, कल सेन्टरबाट िताच गनच समकने खोप केन्द्र l

विस्तत
न ोस ् l
ृ जानकारीको लागि 2 पेजमा हे नुह

सुगीनामीकु भर्भत्र िहे को स्वास्थ संस्थाको एउटा अंश (अस्पताल, मचमकत्सक संस्िा, क्तिमनक)
िु ट्टै पेज [खोप केन्द्रको सुची] िा िताच गने तररका [सुगीनामिकु] िा ●लगाइएको स्वास्ि संस्िा, सुगीनािीकुको इन्टरनेट साइट अिवा
सुगीनािीकुको कल सेन्टरबाट िताच गनच समकन्ि l स्वास्ि संस्िािा मसधै फोन नगनुच होला l

स्वास्ि सस्िािा भनाच भईरहेको अिाचत वृद्धाश्रि आमििा रहेका व्यक्तिहरुको सन्दभचिा अस्पताल / सस्िािा खोप

अस्पताल / अस्पतालका र्ाक्टर / आफ्नो र्ाक्टर संग पराििच मलनुहोस् l
आवश्यक िै न l ती कुराहरु लागु भएका व्यक्तिहरु उिेर संग ितलब नभई, जुलाई 6 ताररख अपरान्ह

खोप केन्द्रिा कमत बजे जाँ िा हुन्ि?

सुगीनािीकुिा जुलाई िसान्त सम्मको योजना अनुसार 65 वर्च उिेर िामिका बृद्धहरु तिा स्वास्िकिीहरुलाई लमित् गरर
कोरोना भाइरसको खोप लगाईरहे को ि l अब उपरान्त, सुगीनािीकुको सािुमहक खोप केन्द्र तिा स्वास्ि संस्िा बाहेक
पमन रामरिय तिा टोमकयो िहानगरपामलकाबाट ठु लो स्तरको खोप केन्द्र, कायचस्िल तिा कलेज इत्यामििा मवमभन्न खोप
केन्द्रहरु उपलब्ध गराइने सम्भावना भएकोले खोप लगाउन लमित् गररएको सुगीनािीकुका सम्पूर्च व्यक्तिहरुलाई खोपको
कार्च (कुपन) पठाउँ ि ँ l यो सुचना राम्ररर पढे र इच्छु क व्यक्तिले खोप लगाउनुहोस् l अरु िप नयाँ जानकारीको लामग
सुगीनािीकुको होिपेज तिा सावचजमनक सुचना सुगीनािीिा िकामित गररने हुनाले, हे नुचहोस् l

सािुमहक खोप केन्द्र (सुगीनािीकु मभत्र 7 वटा सुमवधा स्िल)
िु ट्टै पेज [खोप केन्द्रको सुची] िा सुचीकृत सुगीनािीकु मभत्रको 7 वटा सािुमहक खोप केन्द्रको सन्दभचिा, सुगीनािीकुको
इन्टरनेट साइट अिवा सुगीनािीकुको कल सेन्टरबाट िताच गनच समकन्ि l तर, हाल 65 वर्च उिेर िामिका व्यक्तिहरुलाई
खोप लगाइरहे को हुनाले, सवचसाधारर्ले जुलाईको अन्त पमिबाट खोप लगाउन समकन्ि l
60～64 वर्च उिेरका व्यक्ति, िीर्चकालीन मबिारी
भएको व्यक्ति, वृद्ध आश्रि आमिका किचचारी

जुलाई 6 तारिख भदउँ सो दताा भलन शुरु

12-39 वर्च उिेरका व्यक्ति (िामि उल्लेक्तखत बुंिा संग िेल नखाएका व्यक्ति)

जुलाई 13 तारिख भदउँ सो दताा भलन शुरु

40-59 वर्च उिेरका िामनस (िामि उल्लेक्तखत

जुलाई 27 तारिख भदउँ सो दताा भलन शुरु

बुंिािा िेल नखाएका व्यक्ति)

मसधै स्वास्ि संस्िािा िताच गररने खोप केन्द्र
सुगीनामीकु भर्भत्र िहेको स्वास्थ संस्थाको एउटा अंश (भिभकत्सक संस्था, क्लिभनक)
【 िताच िुरु गने सिय स्वास्ि संस्िा अनुसार फरक हुन्ि 】

िु ट्टै पेज [ खोप केन्द्रको सुची ] िा िताच गने तररका [ स्वास्ि संस्िा ] िा● लगाइएको स्वास्ि संस्िािा, स्वास्ि संस्िाले मसधै
ररजभेसन मलन्ि(मसधै िताच गराउन समकन्ि) l

सम्बक्तित जानकारी

िाभरिय तथा टोभकयो महानगिपाभलकाबाट िाक्लखने ठु लो स्तिको खोप केन्द्र【खोप लगाउने ित्येक संस्िािा सम्पकच】
रारिको ठु लो स्तरको खोप केन्द्रले यो सुचना जारर गरे को मिन िे क्तख 65 वर्च उिेर िामिका वृद्धाहरुलाई लमित गरर खोप मिइरहे को ि l
त्यस्तै गरर टोमकयो िहानगरपामलकाले व्यवस्िा गरे को ठु लो स्तरको खोप केन्द्रिा केमह सियको लागी िहरी तिा अमग्न मनयन्त्रर्का
किचचारीहरुलाई खोप लगाइन्ि l ित्येक खोप मिने संस्िािा सम्पकच राख्नु होस् l

l

सम्भव ि l तर, सुगीनािीकुको िताच मविेर् साइट तिा कल सेन्टरबाट िताच / खोप लगाएको

कायास्थल तथा कलेज (कायच िेत्रिा खोप)

अवस्िािा अरु खोपका जानकारीले सुगीनािीकुको िताच िर्ालीिा फरक पिै न l उपयुि खोपको

केमह कम्पमन तिा संगठन, कलेज आमिहरुिा किचचारी तिा मवद्यािी / िमििकहरुलाई लमित गरर खोप लगाउन मवचार गरीरहे को
िl

अन्तराल आमि आफैले बुझेर हेनुचहोस l

【खोप लगाउने ित्येक संस्िािा सम्पकच】

दताा गने तरिका (सािुमहक खोप केन्द्र / सुगीनािीकु मभत्र रहेको स्वास्ि संस्िाको केमह अंि )
यहाँ र्भभनएको तरिकाबाट दताा गना सभकने र्भनेको सुगीनामीकुले तयाि गरिने सामुभहक खोप केन्द्र ि

खोपको िवाह

एकै िकारको खोप मनयमित अन्तरालिा 2 पटक खोप लगाउनु आवश्यक ि l

व्यक्तिको इच्छा अनुसार कोरोनाको खोप लगाउन समकन्ि l खोप लगाउन इच्छाएको व्यक्तिले

सुगीनामीकु भर्भत्रको अस्पताल, भिभकत्सक संस्था / क्लिभनकको केभह अंश हो l त्यस बाहेकका खोप

िीर्चकालीन रोग / मबरािी भएर मचन्ता वा नबुझेको कुरा ि भने आफ्नो र्ाक्टर संग पराििच

केन्द्रको सन्दर्भामा भसधै खोप केन्द्रमा सम्पका गनुाहोस् l

गनुच होस् l

①इन्टिनेटबाट दताा (24 घण्टा दताा गना भमल्ने)
स्माटच फोन तिा कम्प्युटर आमिबाट िताच गनच समकने मविेर् साइट [ कोरोना खोपको जानकारी ] िा जानु होस् l

िोश्रो खोपको िताच

सुगीनामीकुको दर्ाा गने साइटमा पहिलो र दोश्रो खोप को दर्ाा
त्यिी समयमा गना सहकन्छ l

पमहलो र िोश्रो खोपको िताच एकै सियिा गनुच होस् l

https://www.vaccine-info-suginami.org
※िताच गने तररकाको मवस्तृत जानकारीको लामग िु ट्टै पेज तिा सुगीनािीकुको होि पेज हे नुचस l
※िताच गने बेलािा ID / पासवर्च को आवश्यक पिच l ID िा खोप कार्च को नम्बर, िुरुको पासवर्च िा
इस्वी सम्बत अनुसार जि मिमत (साल िमहना गते ) 8 अंकको हुन्ि l

②फोनबाट नाम दताा (रिजर्भेसन) तथा पिामशा
(भबहान 9बजे～बेलुका 5 बजे शभनबाि / आइतवाि, सावाजभनक भबदा सभहत)

0120-023-015

सुगीनामीकु कोिोना खोप कल सेन्टि

पमहलो खोप
लगाईसकेपमि 15 मिनट भन्दा बढी िमतिा गनच लगाइनेि l

खोप लगाउने ठाउँ िा िमतिा गने ठाउँ िै न l 5 मिनट अगार्ी
भन्दा मिटो खोप लगाउने ठाउँ िा नआउनु होला l

फाइजर कम्पमनको खोप लगाउँ िा कररब 3
हप्ताको अन्तर राख्नु जरुरर ि l

कृपया पाखुरा मनकाल्न समजलो
टी-िटच जस्ता लुगा लगाएर
आउनुहोस्।

िोश्रो पटकको खोप
खोप पूरा भयो

(20 वटा भार्ा िमतमिया मिइन्ि)

※फोन गने बेलािा, हातिा खोप कार्च (कुपन) मलएर कुरा गनुच होस् l

फोनबाट िताच गिाच ध्यान मिनु पने कुरा
कल सेन्टरिा सम्पकच हुने मबमतक्कै स्वचामलत आवाजिा पररवतचन हुन्ि l पररवतचन नभएिा फोन गरे को नमिलेको हो l
िेत्र नम्बर [03] चामहं िैन l फ्री र्ायल [0120] होइन l [0570] िे क्तख गक्ति नहुने गरर फोन गनुचस l

खोप लगाउँ िा आवश्यक कुराहरु
कुपन (खोप काडा )

िुल्क लाग्दै न

प्रािक्लिक जानकािी पत्र
(2 पत्र) 2 वटा

※0570 (नेमभगेसन र्ायल) बाट स्वचामलत आवाजिा पररवतचन भएको सिय िे क्तख फोनको पैसा लाग्ि l (र्रको फोनबाट10
येन/ 60 सेकेन्ड, िोबाइल फोन 10 येन / 20 सेकेन्ड) l लाइन व्यस्त भएर नेमभगेसन र्ायलिा सम्पकच नहुने अवस्िािा [हाल
लाइन अत्यन्त व्यस्त भईरहे को ि] भन्ने आवाज सुमनन्ि l यस्तो बेला िुल्क लाग्दै न l

③खोप भदने व्यक्लि आफै र्भएको प्रमाण पत्र
1. स्वास्ि मबिा कार्च (होकेनस्यो) 2. िाइ
नम्बर कार्च 3. सवारी चालक अनुिमत पत्र,
स्िानीय मनवासी कार्च (जाईयूच कार्च ) आमि
सावचजमनक कायचलय द्वारा जारर गररएको पत्

●[टे मलफोन] र [इन्टरनेट]बाट िताच गनच समकन्ि l सुगीनािीकु कायचलयको ििुख टे मलफोन तिा स्वास्ि केन्द्रको ररसेप्सन आमििा
िताच गनच समकंिै न l
●खोप कार्च (कुपन)पठाईसकेपमि फोनबाट िताच / इन्टरनेटबाट िताच गिाच गमतिा एकाग्रता भई सम्पकच हुन गाह्रो हुन्ि l तुरुन्तै िताच
गनच नसमकएता पमन इच्छु क ब्यक्ति सबै जनाले खोप मलन समकने गरर तयारर गररएको हुनाले ढु क्क हुनुहोस l
●िताच गररएको मिमत / स्िान नमबसचने गरर खोप कार्च को [★िताच मिमतको नोट] िा लेखेर राख्नुहोस् l
●सुगीनािीकुिा िमतमनमधको रुपिा िताच गररं िै न l सुगीनािीकुको िमतमनमध भएर गररने टे मलफोन िमत होमसयार रहनु होस् l
●आफैले िु ट्टै मचमकत्सक संस्िा तिा क्तिमनक, रारिले गररएको ठु लो स्तरको खोप केन्द्र आमििा वर्ाको िताच गने तररका बाहेकको
मवमधबाट िताच गररएको ि भने वर्ाबाट गररएको िताच अवश्य रद्द गनुच होस् l

●अब पमिको नाि िताच गने / खोप योजनाको बारे िा सावचजमनक सुचना सुगीनािी / वर्ाको होि पेजबाट जानकारी
मिन्ि ं l

https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/
kansensho/covid-19/vaccine/index.html

खोपको कुपन र खोप
ििार्पत्र िु ई वटालाई एक सेट
गरीएको ि। खोप कुपनको
क्तिकर निु ट्टयाईकन त्यमतकै
मलएर आउनु होस् ।

हरे क खोपिा एउटा
पत्र आवश्यक ि l
अगार्ी नै आवश्यक
पने बुंिा लेखेर ल्याउनु
होस् l

औषभधको नोट
बुक बोक्ने
और्मधको ियोग
गनेहरुले िात्र

कोरोनाको खोपबाट फाइिा मलन ठमग गनेहरु िमत सतकच हुनु होस्।
सरकारी मनकाय आमिले कोरोना भाइरस खोपका लामग िुल्क (पैसा) को िाग गरे को िै न l
मचन्ता लागेको अवस्िा तिा सिस्या भएिा िहरी वा उपभोिा केन्द्रिा सम्पकच गनुचहोस्।
कोरोना खोपिा ठमग उपभोिा हटलाइन
िहरी पराििच टे मलफोन

