कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप
लगाउने बारे को सूचना

खोप शुल्क

वनिः शुल्क

यो सूचना, १६ िर्ष दे खख ६४ िर्ष उमेरका व्यखिहरूलाई पठाएको हो।
(१६ िर्ष गन्ती गने आधार, २०२१ साल मे ३१ ताररख सम्ममा पुग्ने उमेर हो।)

खोप लगाउनु पने संख्या २ पटक हो।(फाइजर कम्पनीद्वारा उत्पावदत खोप लगाउने अन्तराल, साधारणतया ३ हप्ता)

खाम वभत्र राखख पठाएको
खोप कुपन
बुवकङ्ग गने बेलामा अवन, खोप वलनको लावग आिश्यक छ।
खोप कुपन टााँस्न वमल्ने सीलको रुपमा छ। तर सील नउप्काइकन सील सवहतको कागज खोप केन्द्रमा
वलएर जानुहोस्।

प्रारखिक वचवकत्सा जााँच फाराम (दुई प्रवत)
प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम दु ई प्रचि खाम चित्र राम्भखएको छ। खोप १ पटकको लाचि १ प्रचि प्रयोि िर्ुुहोस्।
स्वास्थ्य, श्रम िथा कल्याण मन्त्रालयको होमपेजमा िएको बहूिाषामा अर्ुवाद िरे को प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम िथा
िर्े िररकाको वणुर् राम्ररी हे रेर,खाम चित्रको प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम िरी, खोप चलर् जार्े बेलामा साथमा चलएर जार्ुहोस्।
* स्वास्थ्य, श्रम िथा कल्याण मन्त्रालयको होमपेजमा राम्भख राखेको प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम, जापार्ीज िाषा
र्बुझ्ने व्यम्भिलाई बुझाउर्को लाचि बयार् िरे को कािज मात्र िएकोले त्यो फाराम प्रयोि िर्ु चमल्दै र्।

खोप लगाउने बारे को वनदे वशका

स्वास्थ्य, श्रम िथा कल्याण मन्त्रालयको होमपेज

(फाइजर कम्पनीद्वारा उत्पावदत खोपको लावग)

कोरोर्ा खोपको प्रिावकाररिा िथा सावाधार्ी अपर्ाउर्ु पर्े बुाँदा, साइड इफेक्ट आचदको
बारे मा चवस्तृि रुपमा बयार् िररएको छ।

खोपको सूचना (यो सूचना पचाष)
खोप चलर्को लाचि आवश्यक जार्कारीहरू संग्रह िरर राखेको छ।

https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
vaccine_tagengo.html

बुवकङ्ग सुरु हुने वमवत र समयको सूचना
अन्तचर्ुचहि रोि िएको वा र्िएको िथा उमेर अर्ुसार व्यवस्था िरे को बुचकङ्ग सुरु चमचि र समयको
जार्कारी िराएको पत्र हो। अचर्वयु रुपले आफ्र्ो बुचकङ्ग सुरु हुर्े चमचि र समय पचछ
बुचकङ्ग साइट आचद बाट बुचकङ्ग िर्ुुहोस्।
* अन्तचर्ुचहि रोि िएका व्यम्भिको पररिाषा पेज ३ मा हे ्र्ुहोस्।

1

खोप केन्द्र
स्थानीय खिवनक
सामूवहक खोप केन्द्र

* पावकषङ स्थलमा पावकषङ गनष सक्ने गाडी सीवमत संख्या मात्र भएकोले सािषजवनक यातायात प्रयोग गनुषहोस्।

वहगासी -कु: नावमकी स्क्वाएर(वहगासी-कु वचहाया ४ च्योउमे २१-४५)
हाकाता-कु: हाकाता-कु वमनामी वचइवक कोउर्यु उ सेन्टर (साजान-वपआ हाकाता)(हाकाता-कु वमनामी होन-माची २ च्योउमे ३-१)
च्यूओउ-कु : च्यूओउ ताइकुखान (च्यूओउ-कु आकासाका २ च्योउमे ५-५)
वमनामी-कु: वमनामी ताइकुखान(वमनामी-कु वसओबारु २ च्योउमे ८-१)
ज्योउनान-कु: ज्योउनान ताइकुखान (ज्योउaनान-कु बेफु ६ च्योउमे १४-२२)
सािारा-कु: मोमोची ताइकुखान (सािारा-कु मोमोची २ च्योउमे ३-१५)
वनसी -कु: सेइबु वचइवक कोउर्यू से न्टर (साइतोवपआ) (वनसी-कु साइतो २ च्योउमे १-१)

भविष्यमा, खोप केन्द्र बृखद्ध हुने सिािना छ।
खोप वलन सक्ने स्वास्थ्य संस्था आवदको पवछल्लो नयााँ जानकारी
फुकुओका नगरपावलकाको होमपेज हे न
् ुषहोस्।

फुकुओका नगरपावलका कोरोना खोप

खोज

बुवकङ्गको बारे मा
अन्तचर्ुचहि रोि िएको वा र्िएको िथा उमे र अर्ुसार बुचकङ्ग सुरु चमचि र समय फरक हुर्े छ।
सुरु चमचि र समय खाम चित्र राखेर पठाएको “कोरोर्ा िाइरस चवरुद्धको खोप बुचकङ्ग सुरु चमचि र समयको सूिर्ा” पत्र हे ्र्ुहोस्।
* अन्तचर्ुचहि रोि िएको व्यम्भिको अचग्रम बुचकङ्गको लाचि पचहला र्ै दिाु र बुचकङ्ग िर्े िररकाको लाचि पेज ३ मा हे ्र्ुहोस्।

इन्टरर्ेट बुचकङ्ग
चर्दे चिका

बुचकङ्ग सुरु िए पचछ, खोप

र्म्बर प्रयोि िरी, अचर्वायु रुपले बुचकङ्गिर्ुुहोस्।
चविेष बुचकङ्ग साइटबाट बुचकङ्ग िरर सहयोि िर्ुुहोस्।
* सिव िए सम्म दोस्रो पटकको बुचकङ्ग पचर् त्यही बेलामा र्ै िर्ुु होस्।
(फाइजरद्वारा उत्पाचदि भ्याम्भिर्को खोप चलर्े समय अन्तराल सामान्यिया ३ हप्ताको फरकमा। )
* र्ाम थर आचद चमल्र्े िरी िर्ुुहोस्।

https://www.city.fukuoka.lg.jp/
soki/kokusai/shisei/manual.html

चविेष बुचकङ्ग साइटको प्रयोि िर्ु कचठर् िएको अवस्थामा, कल सेन्टरमा फोर् िरर सल्लाह िर्ुुहोस्।

TEL:092-260-8405

खुल्र्े समय 8:30 ~ 17:30 (वषु िरी र्ै खुल्ला रहर्े)

खोप कुपर् र्म्बर िर्ेको
खाम चित्रको खोप कुपर्को बााँया िल उल्लेम्भखि
१० अंकको र्म्बर हो
(पचहलो पटक पचर् दो्स्रो पटक पचर् एउटै र्म्बर हो )

खोप कु पन
कु प र्
प्र का रमाि

2

खोप चलर्े

1

पटक

फुकुओका चप्रफेक्चर फुकुओका
र्िरपाचलका

कुपर् र्म्बर

401307
0099999905

र्ाम

फुकु ओका िारो

िर्े ठे िार्ा

214013070099999905

ियार िरे को भ्याम्भिर् सोही चदर् चित्र र्ै प्रयोि िर्ुु आवश्यक छ।
सके सम्म खोप वलने वदनमा रद्द नगनुषहोस्। (स्वास्थ्य अवस्था र्राम्रो िएको बेला बाहेक)

2

त्यो वदन साथमा वलएर आउने सामान
खोप कुपन

२पटक

प्रारखिक वचवकत्सा जााँच फाराम (१ प्रवत)
* खाम चित्र पठाएको प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि

स्वास्थ्य, श्रम िथा कल्याण मन्त्रालयको होमपेजमा राम्भखराखेको
फाराम
िर्ुुहोस्
प्रारम्भिप्रयोि
क चिचकत्सा
जााँ।ि फाराम प्रयोि िर्ु चमल्दै र्।

401307

#

स्वास्थ्य जााँच गराएको तर खोप वलन नहुने अिस्थामा

खोप कुपन
कुपर् प्रक ार

खोप चलर्े

पटक

फुकुओका चप्र फे क्चर फुकुओका र् िरपाचलका

कुपर् प्रक ार
माि ि र्े ठे िार्ा

स्वा स्थ्य जााँि मात्र

पटक

कोरो ना भाइरस वि रुद्धको खोप वलए को प्र मा णपत्र (अ स्था यी)

फुकुओका चप्र फे क्चर फुकुओका र् िरपाचलका
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कुपर् र्म्बरa

कुपर् र्म्बर

पचहलो पटक

र्ाम फु कु ओक ा ि ार ो

र्ाम फु कु ओक ा ि ार ो

खोप च लएक ोच मचि

उत्पाद क ／L ot N o.

साल

(सील टााँस्न े)

मचह र्ा िारर ख
खोप केन्द्र

2
कुपर् प्रक ार
माि ठे िार्ा कु पर् र्म्बर

खोप चलर्े

पटक

फुकुओका चप्र फे क्चर फुकुओका र् िरपाचलका

कुपर् प्रक ार
माि ठे िार्ा कु पर् र्म्बर

कुपर् र्म्बरर्ा म

कुपर् र्म्बरर्ा म

फुकु ओ का िा रो

फुकु ओ का िा रो

स्वा स्थ्य ज ााँि मात्र

पट क

फुकुओका चप्र फे क्चर फुकुओका र् िरपाचलका
दो स्रो प टक
खोप लिाएको च मच ि

उत्पाद क ／L ot N o.

साल

(सील टााँस्न े)

मचह र्ा िारर ख

22

िाररख
चमर्ेट

00 9999 990 5 0 3800 2

03224 000 000 06

माि ि र्े ठे िार्ा

मचहर्ा
बजे

स्था र्

फु कु ओका िा रो ज्यू

2

खोप केन्द्र

र्ाम फुकु ओ क ा िा रो

आफ्नो पररचय खुल्ने कागजात

ठे िार्ा

चफकु ओका-सी च्यूओउ -कु िेर्च जर् १ च्योउमे ८

बार् १-१०१ िो

फुकुओका र् िरपाचलका कायाुल य

जन्म चमच ि १९५० साल अचप्रल १ िाररख

फुकु ओक ा च प्रफे क्चर फु कुओ का र्िर प्र मुख िा खाच स मा सोइच िर ो

(उदाहरण: रे चजडे न्स काडु , पासपोटु , स्वास्थ्य बीमा काडु , डा्इचिङ्ग लाइसेन्स आचद)
* कुपर्को सील र्उप्काइकर् कािज सचहि खोप केन्द्रमा चलएर आउर्ु होस्।
* खाम चित्र राखेर पठाएको चर्दे चिका राम्ररीसाँि पढी, पचहला र्ै प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम िरी आउर्ुहोस्।
फाराम िर्े िररका, यस पिाु को १ पेजमा िएको QR कोड मा एिेस िरी, िेक िर्ुुहोस्।
* प्रारम्भिक चिचकत्सा जााँ ि फाराम २ प्रचि हुन्छ। खोप १ पटकको लाचि १ प्रचि प्रयोि िर्ुुहोस्।

खोप पाखुरामा लिाउर्े िएकोले सचजलै पाखुरा दे खाउर् चमल्र्े लुिा लिाएर आउर्ुहोस्।
सो चदर् मास्क लिाउर्ु हुर् अर्ुरोध छ।
फराम िर्ुको लाचि िस्मा आवश्यक हुर्ेहरूले िस्मा पचर् चलएर आउर्ुहोस्।

अन्तवनषवहत रोग भएका व्यखिको अविम बुवकङ्गको लावग दताष प्रविया र बुवकङ्ग गने तररका
अचग्रम बुचकङ्गको लाचिको दिाु प्रचिया
५९ वषु वा सो िन्दा कम उमेर िई, अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) िएका व्यम्भिले अचग्रम बुचकङ्ग िर्े बेलामा पचहला र्ै दिाु िर्ुु आवश्यक छ।

अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) दिाु साइटबाट दिाु प्रचिया िाल्र्ुहोस्।
अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) दिाु साइट

बुचकङ्ग िर्े िररका (माचथको प्रचिया पुरा िरे को ३ चदर् पचछ दिाु पुरा हुर्े छ।

चर्दे चिका
खोप कुपर् प्राप्त िए लििै, बुचकङ्ग िर्ु सचकन्छ।)

आवश्यिा अर्ुसार, फेचमली डाक्टर साँि परामिु चलएर, बुचकङ्ग िर्ुुहोस्।
फेचमली डाक्टर र्िएको अवस्थामा, चविेष बुचकङ्ग साइटबाट पचर् बुचकङ्ग िर्ु सिव छ।
* अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) दिाु साइट प्रयोि िर्ु कचठर् िएको अवस्थामा
फुकुओका र्िरपाचलका कोरोर्ा िाइरस चवरुद्धको खोप कल सेन्टर (TEL 092-260-8405) मा फोर् िरी सल्लाह िर्ुुहोस्।
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* बुचकङ्ग िथा खोप चलर्े बेलामा,डाक्टरको मेचडकल ररपोटु आचदको प्रमाणपत्र आवश्यक छै र्।
◎अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) िएको व्यम्भि िर्ेको
अन्तचर्ुचहि रोि (चकसो चसख्खार्) िएको व्यम्भि, चर्म्न चलम्भखि मध्ये कुर्ै एकमा पर्े व्यम्भि
हो।
(१) िपचसलको चबरामी र अवस्था िई, अस्पिालबाट उपिार चलइरहे को वा अस्पिालमा िर्ाु
िइरहे को व्यम्भि
श्वासप्रश्वास र्लीको चदर्ु रोि
मुटुको चदर्ुरोि (उच्च रििाप समे ि)
मृिौला चदर्ुरोि
कले जो चदर्ु रोि (चसरोचसस आचद)
इन्सुचलर् र सेवर् िर्े औषधीबाट उपिार िदै आएका मधुमेह
रोि वा अन्य रोिबाट पचर् ग्रचसि मधुमेह रोि,
रिि सम्बन्धी रोि (आयोचडर् कम िएर हुर्े रि अल्पिा बाहे क)
रोि प्रचिरोधात्मक क्षमिा कम हुर्े रोि
(उपिार िथा पीडा कम िर्े उपिार चलइरहे को, ट्यूमर सचहि )
स्टे रोइड आचद, रोि प्रचिरोधात्मक क्षमिा कम िराउर्े उपिार चलाँदै आएको
रोि प्रचिरोधात्मक क्षमिा असामान्य िएको कारणबाट उत्पन्न स्नायु रोि, न्यू रो-मस्कुलर रोि

स्नायु रोि वा न्यूरो-मस्कुलर रोिको कारणबाट िारीररक क्षमिा कमजोर िएको अवस्था
(श्वासप्रश्वासमा समस्या आचद)
िोमोजोम (िु णिु त्र) असामान्यिा
ििीर चकचसमको मार्चसक िथा िारीररक अपाङ्गिा
(ििीर िारीररक अिििा र ििीर बौम्भद्धक अपाङ्गिा दु बैबाट ग्रचसि अवस्था)
सुिेको बे लामा श्वाासप्रश्वास बन्द हुर्े रोि (म्भिप एपचर्या चसन्ड्र्ोम)
ििीर मार्चसक रोि(मार्चसक रोिको उपिारको लाचि अस्पिालमा िर्ाु िइरहे को, मार्चसक अपाङ्गिा
िएको प्रमाचणि िर्े स्वास्थ्य िथा कल्याण पुम्भस्तका िएको, वा आत्मचर्िु र सहायिा चिचकत्सा (मार्चसक
अस्पिालबाट उपिार चलइरहे को) िई, “ििीर अचर् चर्रन्तर” मा पर्े अवस्था) वा बौम्भद्धक अपाङ्गिा
(सामाचजक पु र्स्थाु पर्ा चिक्षा (र्योइकु िे च्यो) पुम्भस्तका िएको)
(२) मार्क(BMI30)वा सो िन्दा बढी मोटोपर् िएको व्यम्भि
* BMI

िरीरको िौल(kg)÷ िरीरको उिाइ(m)÷ िरीरको उिाइ(m)।

* BMI ३० को मापदण्ड
िई िरीरको िौल ७७kg

िरीरको उिाइ १७०cm िई िरीरको िौल ८७kg, िरीरको उिाइ १६०cm
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खोपको प्रभािकाररता / सुरक्षाको बारे मा
कोरोना भाइरस विरद्धको खोप, संिमणलाई रोकथाम गने प्रभाि भएको ररपोटष आएको छ।
जुन सुकै खोपबाट पवन साइड इफेक्ट हुने सिािना छ।
् ुषहोस्।
* विस्तृत जानकारीको लावग, प्रधानमन्त्रीको कायाषलय खोप विशेर् होमपेज हेन

खानतेइ

कोरोना खोप

खोज

सरकारी वनकाय आवदको नाम प्रयोग गरी ठगी “छदमभेसी” बाट सािधान
खोप लिाउर्े कायु चर्िः िुल्क िएकोले, रकम माचिर्े छै र्।
फोर् / मेलबाट माइ-र्म्बर आचद व्यम्भििि चववरण सोध्ने/माग्ने छै र्।

पचछल्ला र्यााँ जार्कारीको लाचि फुकुओका नगरपावलकाको होमपेज हे र्ुहोस्।
फुकुओका र्िरपाचलका कोरोर्ा खोप

खोज

सोधपुछको लाचि

फुकुओका नगरपावलका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कल सेन्टर

092 260 8405

उपलब्ध िाषा: अंग्रेजी िाषा, िाइर्ीज िाषा, कोररयर् िाषा, चियिर्ाम िाषा, र्ेपाली िाषा, स्पाचर्स िाषा, पोटुु िल िाषा

संिमणबाट बच्ने उपायको बारे मा
संिमणको उच्च जोखखम हुने “५ अिस्था” मा सािधानी अपनाउनुहोस्।

अवस्था १ माचदरापार् सचहिको सामाचजक जमर्ट/पाटी आचद
अवस्था २ धेरै जर्ा अचर् लामो अवचधको खार्चपर्
अवस्था ३ चबर्ा मास्क कुराकार्ी
अवस्था ४ सााँ िुरो स्थार्मा सामूचहक जीवर्यापर्
अवस्था ५ बस्ने स्थार् पररविुर्
मम्भन्त्रपररषद सचिवालयको होमपेज
https://corona.go.jp/proposal/
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