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अन्तर्निहित रोग भएको व्यक्ततको अग्रिम दततिको बतरेमत 
 
फुकुओकत सिरले जनु 30 ततररख (बुधबतर) को हदन, 16 वर्ि～64 वर्िको व्यक्ततिरूलतई एकैसतथ 
कोरोनत भ्यतक्तसनको खोप लगतउने हिकि पठतउनेछ। 
उमेर अनुसतर खोप लगतउनको लतग्रग नतम लेखतउन सुरु गररने अवग्रध फरक िुनेछ। यद्यपप 16 वर्ि～
59 वर्िको अन्तर्निहित रोग भएको व्यक्ततिरूले र्नम्न "अन्तर्निहित रोग दतति सतइि" मत अग्रिम दतति 
गरेमत, उमेर वगीकरणको नतम लेखतउन सुरु गररने हदन नपखीकन, खोप लगतउने हिकि प्रतप्त िुने 
बबक्ततकै नतम लेखतउन सतनेछन।् 
 
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/COVID-19-
vaccination-med-conditions/door 
 
 
【अन्तर्निहित रोग भएको व्यक्ततको दतयरत】 
①र्नम्न रोग वत अवस्थतको कतरण अस्पततल जतने-आउने गरररिेको वत अस्पततलमत भनति गररएको 
व्यक्तत 

•दीर्िकतलीन श्वतसप्रश्वतस रोग 
•दीर्िकतलीन हृदय रोग (यसमत उच्च रततचतप पर्न पदिछ)  
•दीर्िकतलीन मगृौलत रोग 
•दीर्िकतलीन कलेजो रोग (ससरोससस आहद) 
•इन्सुसलन वत सेवन गने और्ग्रधद्वतरत उपचतर गरररिेको मधुमेि अथवत सँगै अरू रोग पर्न लतगेको 

मधुमेि 
•रगतको रोग (आइरनको कमी भएको रततअल्पतत बतिेक) 
•प्रर्तरोधततमक क्षमतत कम िुने रोगिरू (यसमत उपचतर वत प्रशमक केयर गरतइरिेको र्ततक 

ट्यमूर पर्न पदिछ) 
•स्िेरोइड जस्तत प्रर्तरोधततमक क्षमतत कम गरतउने उपचतर गरतइरिेको 
•प्रर्तरोधततमक क्षमततको असतमतन्यतत सहितको स्नतय ुरोग वत न्यूरोमस्कुलर रोग 
•स्नतयु रोग वत न्यूरोमस्कुलर रोगको कतरण शतरीररक क्षमतत कमजोर भएको अवस्थत 

(श्वतसप्रश्वतसमत समस्यत आहद) 
•क्रोमोसोमल असतमतन्यतत 
•गम्भीर शतरीररक तथत मतनससक अपतङ्गतत (गम्भीर ितत-खटु्टतको अपतङ्गतत र गम्भीर बौपिक 

अपतङ्गतत ओभरल्यतप भएको अवस्थत) 
•स्लीप एपर्नयत ससन्रोम 
•गम्भीर मतनससक रोग (मतनससक उपचतरको लतग्रग अस्पततलमत भनति भइरिेको, मतनससक 
अपतङ्गतत कल्यतण पकु्स्तकत भएको अथवत  आतम-र्नभिर सियोग ग्रचककतसत प्रणतली अन्तगित 
(अस्पततल जतने-आउने गरी मतनससक रोगको) उपचतर गरतई "गम्भीर तथत र्नरन्तर" मत पने 
खण्डमत) वत बौपिक अपतङ्गतत (पनुस्थतिपनत पकु्स्तकत भएको खण्डमत) 

 
②मतनक (BMI30) वत सोभन्दत बढी मोिोपन भएको व्यक्तत 
 ※BMI＝शरीरको तौल (㎏)÷उचतइ (m)÷उचतइ (m)। 
  BMI30 को मतनक, 170cm उचतइ भएमत शरीरको तौल 87 ㎏ र 160cm उचतइ भएमत शरीरको 
तौल 77 ㎏ जर्त िो। 
 

  

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/COVID-19-vaccination-med-conditions/door
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/COVID-19-vaccination-med-conditions/door
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・क्तलक गरेर इमेल एरसे ितइप गनुििोस ्
・तयो एरसेमत आवेदन सुरु सलङ्क पठतइने 
िुनतले, 30 समनेि सभत्र तयो सलङ्क क्तलक गरेर 
आवेदन सुरु गनुििोस।् 

"Google" "LINE" "Graffer" 

को एकतउन्ि भएको व्यक्ततले सो एकतउन्िद्वतरत 
लगइन गनि सतनेछन ्
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क्तलक गनुििोस ्
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आवेदकको जतनकतरी ितइप गनुििोस ्
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेससडने्स कतडि आहदमत लेखखएको पूरत नतम ितइप 
गनुििोस ्अल्फतबेिमत पर्न ितइप गनि सककन्छ 

कतततकतनत ितइप गनुििोस।् 
थतित नभएको व्यक्ततले ितइप नगरे पर्न िुन्छ। 
कतततकतनत थतित नभएको अवस्थतमत, ससस्िमको 
कतरणले गदति एउित अक्षरको भतग "स्पेस" छोड्नुपने 
िुन्छ। एउित स्पेस छोडरे अको पवर्यमत जतनुिोस।् 

बसोबतस स्थतनको युबबन-बतन्गो (पोस्िल कोड) 
ितइप गनुििोस।् 

रेससडने्स कतडि आहदमत लेखखएको ठेगतनत ितइप 
गनुििोस।् 

जन्म समर्त ितइप गनुििोस।् 
(YYYY MM DD) 

हदउँसो सम्पकि  गनि सककने फोन नम्बर ितइप 
गनुििोस।् 

क्तलक गनुििोस।् 
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क्तलक गरेर सलस्िबति अन्तर्निहित रोग चयन 
गनुििोस।् 



6 

 

तपतईंको अन्तर्निहित रोग चयन गनुििोस।् 

 

 

←दीर्िकतलीन श्वतसप्रश्वतस रोग 

←प्रर्तरोधततमक क्षमतत कम िुने रोगिरू 

←प्रर्तरोधततमक क्षमतत कम िुने लगतयतकत उपचतर गरररिेको अवस्थत 

←प्रर्तरोधततमक क्षमततको असतमतन्यतत सहितको न्यूरोमस्कुलर रोग 

←स्नतयु रोग आहदको कतरण शतरीररक क्षमतत कमजोर भएको अवस्थत 

←क्रोमोसोमल असतमतन्यतत 

←गम्भीर शतरीररक तथत मतनससक अपतङ्गतत 

←दीर्िकतलीन मगृौलत रोग 

←दीर्िकतलीन कलेजो रोग (ससरोससस आहद) 

←सँगै अरू रोग पर्न लतगेको मधुमेि 

←उपचतर गरररिेको मधुमेि 

←रगतको रोग (आइरनको कमी भएको रततअल्पतत बतिेक) 

←दीर्िकतलीन हृदय रोग (यसमत उच्च रततचतप पर्न पदिछ) 

←मतनससक रोगको कतरण अस्पततलमत भनति 

←मतनससक अपतङ्गतत कल्यतण पुक्स्तकत भएको  

←आतम-र्नभिर सियोग ग्रचककतसत प्रणतली अन्तगितको गम्भीर तथत र्नरन्तरमत पने 

←बौपिक अपतङ्गतत (पनुस्थतिपनत पकु्स्तकत भएको) 

←BMI 30 वत सोभन्दत बढी पुगेको मोिोपन 

←स्लीप एपर्नयत ससन्रोम 
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र्नम्न र्नश्चय गरेपर्छ क्तलक गनुििोस।् 
 

～अग्रिम नतम लेखतउने बतरे～ 

आवेदन पववरणमत त्रहुि नभएमत, आवेदनको दईु 
हदन पर्छदेखख, खोप लगतउने हिकि प्रतप्त 
गरेपर्छ नतम लेखतउन सककने िुन्छ। नतम 
लेखतउन ुभन्दत अगतडड आवश्यकतत अनुसतर 
तपतईंले सधैँ जँचतउने ग्रचककतसकसँग परतमशि 
सलएर नतम लेखतउनुिोस।् सधैँ जँचतउने ग्रचककतसक 

नभएमत, तोककएको नतम लेखतउने सतइिबति पर्न 
नतम लेखतउन सककन्छ। क्तलक गनुििोस ्
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ितइप गरेको सब ैपववरण र्नश्चय गरी, 

संशोधन गनुि परेको खण्डमत, यितँ 

क्तलक गरेर सशंोधन गनि सककन्छ 

ितइप गरेको पववरण र्नश्चय गरी, यितँ 
क्तलक गर्यो भने आवेदन प्रकक्रयत समतप्त 
िुन्छ 


