�ा� तथा सामािजक सेवाका िव�ृ त �े त्रमा (हे � ए�् वाइडर
सोिसएल् केयर से �र् ) काय� रत रहन खोप लगाएको �नु पन�प्रित रहे का
रायह� बु �मा ग�रएका परामश�

परामश�को उ�े �
यस् परामश�को उ�े � केयर होममा (�ाहार गृह) काय� रत कम�चारीह� वा �यं सेवकह�ले
कोरोनाभाइरस् (कोिभड-१९) िब��को खोप लगाउनु पन� जु न कानूनी आव�कता छन् �सलाई
सरकारले अ� �ा� तथा सामािजक सेवा �े त्रमा काय� रत ���ह�लाई पिन लागु गनु� पर◌्ने वा
नपन�बारे मा रायह� बु� �न्। यसका साथै असु रि�त (भल्नु रेवल्) ���ह�लाई सं र�ण गन� ित काय� रत
कम�चारीह�ले �ु खोप लगानुपन� कानूनी आव�कता बनाउनु पन� वा नपन� काबारे मा पिन �न् ।
कुन काय��ेत्रह�मा लागु �न्छ भनेर सरकारले िदएको जानकारी यसमा पाइन्छ; िग्रन बुक, �ा�र् १४ए कोिभड-१९ - एसएआरएस-िसओभी-२{4, र �ा�र १९: इन्�ु एन्जा यसले �ा� सेवा तथा सामािजक
सेवाका कम�चारीह�लाई िय फाइदाह� िलनका लािग खोप िदनुपछ� भने र �� स�ाह िदन्छन्:
ितनीह�लाई संर�ण िदन र �ा� तथा सामािजक से वाको काय� �ेत्रह�मा सं क्रमणको दर घटाउन, रोग
संग लड् ने �मता कम भएकाह�लाई उनीह�को सं र�णमा सहयोग गन� , र �ाहार िदने से वाह�मा
आउनस�े वाधा हटाउन।
यदी यस् आव�कता लागु गरे मा कानून �ाइ �स बमोिजत ग�रने छ। जसले गदा� केयर �ािलटी
किमसनको (िस�ुसी) रे गु लेिटड् (िनयमको दायरािभत्र रहे को) काय� �ेत्रमा प्र�� उपचार िदन वा
���गत �ाहार गन� गएका ���ह�ले खोप लगाएका �न्छन् ।
कोिभड-१९ र �ु खोपको स��म◌ा भिव�मा अपनाउन स�े कडा िनयम (��कृत प्रा� गन� बािक
छ) बापतपिन, खोप लगाउन िह�च्कचाइरहनु एक िच�ाका िबषय �न् र हाम्रो समाजको कुनै समुह�मा
यो बढी भएका पाइक्छन्। ज�ै �ा� तथा सामािजक से वाका केही कम�चारीह�ले खोप नलगाउने
िनण�य िलइरा�स�े छन् भ�े खतरा छ र �सै ले ितनीह�ले काममा काय� रत रिहरहनका लािग
आव�कताह� अब नपु �े छन्। �ा� तथा सामािजक से वाका कम�चारीह�को सं�ा घटे मा यसले
सामािजक तथा �ा� सेवा �ेत्रह�मा थप भार िदन स�े छन् । कानू न प�रवत� नको वै क��क बाटो
भनेको यस् तल िदएका एने�् ए अ�ग�त कानू नले नसमेिटएका उपायह� िलएर खोप लगाउन
प्रो�ािहत गन� क्रमश गनु� �न्।

पृष्ठभुमीको स�भ�
यस महामारीको समयअवधीभ�र सरकार, ने सनल् हे �् सिभ� स् (एनएचएस) र �ाहार �े त्रले जनश��,
िबरामीह� र सेवा िलने ���ह�को संर�णम◌ा मु� िच�ा िदएका छन् । केयर होमह�मा, घरमा,
अ�तालह�मा वा िज.पीको सज� रीमा होस् , �ा� तथा सामािजक से वाको �े त्रमा भल्नु रेवल् (कमजोर)
���ह�लाई सेवा वा �ाहार िदने कम�चारीह�मा ितनीह�को पिहलो कत� � भनेको उनीह�लाई
बचाउन स�े जो�खमबाट बच◌ाउनु �न् भने र ��काछ� न्।
महामारी आउनु भ�ा अघी, आफ्नै इ�ाले �ु खोप िलएको दर राि��य �पमा �ा�से वामा हे न� हो
भने २००२ मा १४% बाट बृ�ी भई गएको बष� ७६% पु �ो र सामािजकसे वाको केयर होमह�मा
लगभग ३३ %भयो। तर केही �ेत्रह�मा �स् राि��य त�ा�् ए�मै �ु न् छन◌्, केही अ�तालह�मा
यसको दर ५३ %जित पिन �ु न् रहे को पाइएका छन् । थप सु र�ा प्रदान गन� का लािग सबै
(रे िसडे �्) केयर होमका बािस�ाह� ,कम�चारीह�ले खोप लगाउछन् वा लगाउदै नन् भने र िबरामीह�
र ितनीह�का प�रवारह� तथा साथीह� अ�ौलमा िथए र अिहले पिन रिहरह◌े का छन् ।
िबगतमा यसलाई साधारण नै ठा��यो, तर कोिभड-१९ माहामारीले अ�तालह� र केयर होमह� गरे का
असरले गदा� यसलाई साधरण नै ठािनने वा नठािनने भनेर िनकै प्र�ह� उठाएका छन् ।
माहामारी �नुभ�ा पिहला नै काय� �ेत्र स��� �ा� तथा सु र�ा र पे शा स��ी �ा�का िनतीह�
लागु िथयो। जसमा ित ए�पोजर् प्रोन् प्रोिसजरह�सं ग (िबरामीको खु �ा त�ु/िटस्�ु) काय� गन� ह�ले
हे पटाइटस् िब को खोप िलन आव�क िथयो।
कोिभड-१९ खोपह� महामारीको समयअवधीमा बनाएप�ात ित खोपह� उपल� गराउनका लािग
मह�पूण� काम क्रमश भईराखेका छन्। यसको कारणले गदा� �ा� तथा सामािजक से वाका
कम�चारीह� लगाएत ठु लो सं�ामा मािनसह�ले खोप िलइसकेका छन् । तर �ा� तथा सामािजक
सेवाका �ेत्रह�मा अझै िभ�ता दे �खन्छन्। एनएचएस् ट� �मा पिहलो डोज खोप लगाएकाह�को दर
लगभग ८३% दे ख◌ी ९७% स� रहे का छन् (खोपको दु बै डोज् लगाएका ७८९५% दे खी %
स�)। सामािजक सेवामा, केयर होमका ८१ % ७५कम�चारीह�ले र अ� �े त्रह�मा% ले खोपको पिहलो
डोज् लगाएका छन् (१९ अग�स�। थप जानकारीका लािग �ा��न् अ�े��् (खोप िलएका)
हे नु�होस्।
खोप लगाउनेह�को सं�ा बढाउनका लािग कानू न लागु भईसकेका छन् । २०२१ को नोभे �र ११ दे खी
केयर होममा काय� रत ित सबै कम�चारीह� र �यं मसे वकह�ले कोिभड-१९ खोप लगाइसकेका �ाटस्
वा छूट पाएका प्रमाण दे खाउनु पछ� । केिह सामािजक से वामा शहकाय� गन� ह�ले �ा� (�स्थती) तथा
सामािजक से वा�े त्रमा समानता �नुपछ� भने र आवाज उठाएका छन् , जसले गदा� हरे क �े त्रमा ित अिधक
मात्रामा कमजोर रहे काह�लाई संर�ण गन� सिकन्छन् ।
अ� युरोपेली रा��ह�संग िमलेर यस् मािमला �ानपु व�क् हे न�मा हाम्रो सरकार मात्र पद� नन् । अमे�रकाले
पिन तोिकएका कम�चारीह�ले खोप अिनवाय� लगाएका �नु पछ� भने र िबचार गद� वा लागु गद� छन् ।
उदाहरणका लािग, फ्रा�ेली सरकारले से�े�र दे �ख �ा� तथा सामािजक से वाका कम�चारीह�ले
अिनवाय��पमा कोिभड-१९ खोप लगाउनु पन� घोषणा गरे का छन् ।
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��िनकल् (मेडि◌कल्) कारण
जोइ�् किम�ी अन् �ा��नेसन् ए�् ई�ु नाइजेसनले (जे िसिभआई) एसएआरएस् -िसओभी-२ ित
िसजनल् (मौसमअनु सार ला�े) �ु भाइरस् लगाएत अ� �ास प्र�ासबाट सन� भाइरसह� सं गसं गै
एकैचोटी आउने अनु मान गरे का छन् र यो २०२१ दे �ख २०२२ को जाडो मौसममा पिहलो पटक �ने
स�ाह िदएका छन्। जब हामी पु व�-माहामारीको अवस्थामा फक�न्छौं, िसजनल् �ु र एसएआरएस् िसओभी-२ को कारणले गदा� िव�र् ' एनएचएसले (मु� गरे र यिद दु बै भाइरसह� िमलेर एकै भएमा)
(जाडो मौसममा सामना गनु�पन� चापह�मा) प्रे सर' यसले बढी दबाब िदने स�ावन◌ा दे �खन्छ। यस्
बष�को किठन जाडो मौसम अिन आउदो बष� ह�मा �ा� तथा सामािजक से वाप्रणाली लगाएत् ित
असुरि�त ���ह�लाई संर�ण गन� कोिभड-१९ र �ु दु बैका लािग खोप लगाउनु एक् मह�पू ण� कदम
�न्।
िडपाट� मे�् अफ् हे � ए�् सोिसएल् केयरका (िडएचएससी) अिधकारीह�ले यु के हे � से �ु�रटी एजे �ी
(युकेएचएसए) र प��क् हे � इगं�ा�् (िपएचई) सं ग सहकाय� ग�र कोिभड-१९ र �ु खोप तोिकएका
�ुनतम् दरले लगाउनुपन�बारे िबचार गरे का छन् । जु न् केयर होमह�क◌ा बािस�ा सरह �ाहार पाउने
िबरामीह� र अ� ���ह�को संर�ण गन� �न् । कोिभड-१९ खोपको लािग �स �ु नतम् दर ८०%
कम�चारीह�मा र ९० %बािस�ाह�मा तोिकएका छन् र केयर होमह� ज�ा काय� स्थललाई िदएका
िनद� िशकाह�को मोडलमा(नमूना) आधा�रत भई यस् िसफा�रस◌् गरे का िथए। तर यस् त�रका हामीले
अ�तालह�, िजपी वा डे �ल् प्रा��सह� (दाँ तस��ी उपचार गन� स्थान् ) र ���गत् घरह�मा लागु
गन� स�े नौं भनेर सोचे का छौं िकनभने ित स्थानह�मा िभत्र-बािहर िछन� धेरै गितिवधीह� र िबिभ�
प्रकारका कम�चारीह� जमघट �न्छन्। सबै स्थानह�मा खोप लगाएका ���ह�लाई पिन भाइरस
लागेका �नसक्छन् र ला� सक्छन् भनेर हामीलाई अवगत भईसकेका छन् । �सै ले ित तोिकएका दर
भिव�मा बार�ार पु निव�चार गन� आव�क �नस�े छन् ।
�सको स�ामा जो�खमका ितनवटा �ेत्रह� सो� पछ� न्ः (i) घु लिमलको जो�खम (कितपटक स्थानबाट
िभत्र-बािहर गछ� न्, उदाहरणका लािग िजपी र 'िभत्रमात्रै रहे र काम गन� (�ो�् से ि�ं ग)' केयर होमको
तुलना गनु�होस् ); ���ह�लाई �ने असु र�ाको जो�खम; उ� जो�खमका प्रकृयाह�बाट �ने जो�खम
(उदाहरणका लािग दातसंब��त प्रकृयाह�)।
एनएचएस् इन्�ासे ट् (अ�रं ग िबरामी �ने स्थान) र केयर होमह�मा एकैखालका काय� वातवरण छन्
िकनकी िय दु बै स्थानह� एकैप्रकारले िभत्र िसिमत �न्छन् र �हाका बािस�ाह� वा िबरामीह� र सबै
प्रकारका कम�चारीह�िबच िबिभ� उ�े �कालािग घु लमे ल भईरहन्छन्। �सै ले ित दु ई काय� �ेत्रह�मा
साइ��िफक् एडभाइजरी ग्रुप फर् इमज��ीको (एसएिजइ) सामािजक से वापि� हेन� समुहले (सोिसएल्
केयर् वोिक�ग ग्रुप) खोपको प्र�ाव र सहायतामा समान कदमह� िलनु पन� मा बिलयो बै�ािनक धारणा
रहे को कुरा पिहला पिन सुझाब िदएछन् ।
कोिभड-१९ खोप काय�क्रम
कोिभड-१९ खोप काय�क्रमले २३.८ दे �ख २४.४ िमिलयनस� सं क्रमणह�भ�ा बढी अ�ताल १००,८२ ,
भना� �नबाट बचाउ, र १०२ दे �ख ५००,१०९,५०० स� मृ�ुदर प्र���पमा रोकेको िपएचईले गरे का
िब�ेषणले जनाएका छन्।
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समाजबाट िनकालेको कोिभड-१९ टे �् डे टाखोप काय� क्रमको डे टा र मृ�ुदरको डे टामा गरे को ,
Pfizer अ�यनले-Oxford र BioNTech- १९-को पिहलो डोज खोप लगाएप�ात कोिभडा AstraZeneca
अल्)फा भे�रए�् ) बाट �ने मृ�ुिब�� ��ै ७०८५ दे �ख %% प्रभावशाली रहे को पाएका छन् 1, 2। PfizerBioNTech खोपको दु बै डोज लगाएमा ९५ दे �ख ९९Oxford र %- AstraZenecaमा ७५ दे �ख ९९%
मृ�को िब�� प्रभावशाली �न्छन्।
1

अ�नले कोिभड-१९ अ�ा भे �रए�् िब�� �ा�से वाका कम�चारीह�केयर होमका बािस�ाह� र ,
Pfizer जनसाधरणह�मा खोपले प्रदान गरे का प्रभावशािलताको �रपोट� िनकालेका छन् ।- BioNTech
७० दे �ख ५५ खोप लगाएमा% र Oxford-AstraZeneca को ६० दे �ख ७०सं क्रमणको िब�� % प्रभावशाली
�ने अनुमान छन् 3, 4, 5, 6। कुनै पिन खोपको दु बै डोज लगाएमा सं क्रमणको िब�� ६५ दे �ख ९०% स�
प्रभावशाली �ने अनु मान गरे का छन्3,4।
2

3

4

5

कोिभड-१९ डे �ा भे �रए�् , लागेर �ने रोगह� र अ�तालमा भना� �नु पन� िब��मा पिन PfizerBioNTech vaccine वा Oxford-AstraZeneca खोप म�े एकको दु बै डोज लगाएप�ात पाइने खोपको
प्रभावशालीमा एकअका� प्रित कम मात्रै फरक पन� अ�नले दे खाएका छन् 7, 8।
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खोपह� संक्रमण रोकावट गन�मा प्रभावशाली रहे का प्रमाण केिह अ�नह�ले दे खाएका छन्
भनेर मािथ नै बण�न ग�रसकेका छन्। सं क्रिमत नभएका ���ह�ले सान� स�ै नन् �सै ले सं क्रमण
रोकावटको लािग पिन खोप प्रभावशाली �न्छन् ।
संक्रमण रोकावटका साथसाथै जसले खोप लगाएर पिन िबिभ� कारणह�ले गदा� (ज�ै अवधी घट् नाले
वा भाइरल स्रेिडं गको लेभलले) संक्रिमत भएमा ित ���ह�ले अ�लाई कम मात्रामा सं क्रिमत गराउन
सक्छन्। घरप�रवार िभत्र �ने संक्रमणस��� इं ग�ाडमा गरे का एउटा अ�नले एक डोज खोप
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लगाएको ���लाई कोिभड-१९ अ�ा भे �रए�् लागेमा पू ण��पमा �स् भाइरसको प्रभाव पन� बाट
लगभग ३५ दे �ख ५०% जो�खमको दर घटाउछन् भने र प�ा ला�ो 9।
�ु खोप काय�क्रम
बेलायतमा �ु खोप काय� क्रम १९६० दशकको अ��मितरबाट िसफा�रस गरे का �न् र यो �ु बाट �ने
रोगभार र मृ�ुको उ� मेिडकल जो�खममा रहे का समुहलाई प्र���पमा सं र�ण गन� ल�क्�त छन् ।
इं ग�ा�मा २०१५ दे �ख २०२० को पाँ च ॠतु ह�मा बािष�क �पमा लगभग ११,००० भ�ा बढी मृ�ु भएको
अनुमान गरे का छन्। यसमा २०१८ दे �ख २०१९ को ॠतु मा लगभग ४,००० र २०१७ दे �ख २०१८ को ॠतु मा
२२,००० भ�ा बढी मृ�ु भएको पछ� न् ।
जो�खमको समुहह�मा रहे का ���ह� नरहे काह� भ�ा क�रब ११ गुणा बढी �ु लागेर मृ�ु �ने
संभावना �न्छन्। �ा�सेवाका कम�चारीह�मा गरे को िसरोलोिजकल् (सीरम िब�ानअ�ग�त) अ�नले
क�रब ३० दे �ख ५०% �ुको संक्रमण भएकाह�मा कुनै ल�ण नदे �खने जनाएका छन् 10। कोिभड-१९ वा
�ु लागेमा असु रि�त ���ह�को �ा�मा ठु लो मात्रामा जो�खम पुया� उछन् ।
कोिभड-१९ र �ु दु बै लागेको ��� कोिभडमात्रै लागेको ��� भ�ा दु ई गुणा बढी र कोिभड १९--१९
वा �ु दु बै नलागेको ��� भ�ा ६ गुणा बढी मृ�ु �ने स�ावना �न्छन् 11।
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�ु खोपको प्रभावशालीता �सको बनावट, सकु�लेिटं ग �� े नह�, खोपको प्रकार र खोप िलएका
���को उमेरमा भर पछ� । प्रायज�ो �ा� वय�ह�मा लगभग ३० दे �ख ७०प्रभावशाली �न्छन् %।
कोिभड-१९ को स�भ�मा भ�ु पदा� यिद संक्रमण �नबाट बचाउ गन� सकेमा अ�लाई सं क्रिमत
गराउनबाट पिन रो� सक्छन्।
खोप िलएको दर
यस ख�ले �ा� तथा सामािजक सेवाका कम�चारीह�ले िलएको खोपसं ब�� जानकारी प्रदान गछ� ।
सरकारबाट थप कदमको आव�कता पछ� वा पद� न भने र िबचार गदा� खोप काय� क्रमको िभ�ताबारे बु�
मह�पुण� छन्।
कोिभड-१९ खोप
सामािजक सेवामा �ाहार (सोिसयल् केयर)
इं ग�ा�मा १.२ िमिलयन भ�ा बढी सामािजक से वामा �ाहार प्रदानगन� कम�चारीह�ले खोप
िलइसकेका छन्। २०२१ अग� १९ स�माअ�ग�त खोप िलने यो� १ जे िसिभआइ कोहोट्� ,

Harris RJ, Hall JA, Zaidi A, Andrews NJ, Dunbar JK, Dabrera G. ‘Impact of vaccination on household
transmission of SARS-COV-2 in England.’ Public Health England 2021
10
Wilde JA, McMillan JA, Serwint J et al. (1999) Effectiveness of influenza vaccine in health care professionals:
a randomised trial. JAMA 281: 908–13
11
J Stowe, E Tessier, H Zhao, R Guy, B Muller-Pebody, M Zambon, N Andrews, M Ramsay, J Lopez Bernal
‘Interactions between SARS-CoV-2 and Influenza and the impact of coinfection on disease severity: A test
negative design’ International Journal of Epidemiology, 03 May 2021
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९१ कम�चारीह�को सं�ा% िथयो तर ल�नमा यसको दर ८९ ,अ�ग�त २ छ। जे िसिभआइ कोहोट्� %
वयस◌्क केयर होमह�मा रहे का ८७% कम�चारीह�ले, घरमानै गएर �ाहार िदने ८१ ,कम�चारीह�ले %
७५ र अ� स्थानह�मा% कम�चारीह�ले खोपको पिहलो डोज लगाइसकेका छन् (अग� १९ स�मा)।
तर �हा केिह फरकता �ेत्रीय�पमा छन्: ल�नको वय� केयर होमह�मा ८६%, घरमानै गएर
स्याहार िदनेमा ७३%, र अ� स्थानह�मा ६९कम�चारीह�ले खोपको पिहलो डोज लगाइसकेका छन् । %
�ा� सेवा
एनएचएस ट� �को कम�चारीह�म�े दे शभ�रमा पिहलो डोज (समग्रमा) िलने को प्रितशत लगभग ९२र %
८८ दु बै डोज िलइसकेका% छन्। सबै �ेत्रह�मा हे दा� पिहलो डोज िलने कम�चारीह�को प्रितशत ९० %
८६ भ�ा बढी छन् र ल�नमा भने% छन्। २०२१ अग� २९ स�को खोप काय� क्रम सबै डे टा समावे श
ग�र २०२१ अग� ३१ मा िनकालेका �न्।
तर एनएचएसका िबिभ� �ेत्रह�मा िभ�ता दे �खन्छन् । एनएचएस् ट� �ह�मा पिहलो डोज खोप
लगाएकाह�को दर लगभग ८३% दे खी ९७दु बै डोज् ) स� रहे को एनएचएस् डे टाले जनाएका छन् %
७८ लगाएका% दे खी ९४एनएचएस ट� � ।(स� %को चार भाग म�े ितन भागले ९०% भ�ा बढी
खोपको पिहलो डोज िलइसकेका छन्। २०२१ अग� ३१ स�को डे टा छन् र ित सबै डे टा २०२१ से �े�र २
मा िनकालेका �न्।
मु� �ाहार (प्राइमरी केयर) िदने कम�चारीह�मा खोप लगाएको दर ८७रहे का छन् र �े त्रह�िबच %
रहे का िभ�त◌ा िनकै दे �खन्छ जसमा पु व� इं ग�ा�मा ७६% दे �ख दि�णी इं ग�ा�मा ९४स� %
मा िनकालेका �न्। १० अग� २०२१ स�को डे टा छन् र ित सबै डे टा ३१ जु लाइ २०२१ पछ� न्।
�ु खोप
�ा� सेवा
�ा� सेवाका कम�चारीले िलने �ु खोपको दर २००२ दे �ख २००३ को ॠतु मा १४% बृ�ी भई गएको
बष�मा ७६पुगेका छन्। �ापक�पमा दे शभ�र हे दा� एक दे �ख अक� �े त्रमा िनकै फरकता %८.
:स�को ॠतु २०२१ दे �ख २०२० दे �खन्छन्।
•

एनएचएस ट� �ह�मा मौसम अनु सारको �ु खोप (िसजनल् �ु �ा��न) लगाएका दर
५३१०० दे �ख %% स� र�ो जसमा एउट◌ा ट� �ले १००% लगाएका छन् ।

•

एनएचएस ट� �ह�को ५९.४% ले (२१७ म�े १२९) ७५% वा बढी खोप लगाइसकेका छन् ।

•

िजिपह� र �त��पमा �ा�से वा प्रदानगन� सं स्थाह�मा (स�े नािबिलटी ए�् ट� ा�फम�सन्
पाट� नरिसपले (एसिटपी) बताएअनु कार) िसजनल �ु खोप लगाएक◌ा दर ६०.८% दे �ख
९२७६ छन्। %६..२% (४२ म�े ३२) एसिटपीह�ले ७५वा �ो भ�ा बढी लगाएको जनाएका %
छन्।

•

इं ग�ा�मा रहे को सबैभ�ा बढी िसजनल �ु खोप लगाउने कम�चारीको समुह िजिपमा
काय� रत �ािलफाइड् नस�ह� �न् जसको दर ८४.८% छन् । ७५मा रिह सबैभ�ा कम %
लगाएका समुह मेिडकल कम�चारीह�लाई सहयोग गन� �न् ।
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सामािजक सेवामा �ाहार (सोिसयल् केयर)
�ापिसटी ट� ् याकरको अनु सार, गएको बष� मा केयर होमह�मा काय� रत लगभग ३३सामािजक %
३६ प्र���पमा रोजगारमा रहे का र %४८) से वाका कम�चारीह�ले �ु खोप िलएका िथए% एजे �ी�ारा
पठाइएका) जुन् कोिभड-१९ खोपको तु लनामा धेरै कम छन् । �ु खोपको �ाटसको उत (अवस्था)◌्तर
"अन�ोन्/थाहा छै न्" वा "नट् िड�े ड्�/नभने को" िदएकाह�लाई यस् सं �ामा समावे श गरे का छै नन्।
दु बै कोिभड-१९ र �ु काय�क्रमह� अ�ग�त �ा� तथा सामािजक �े त्रमा खोप िलने ह�का सं �ा
बढाउन िलएका कदमह�को थप जानकारी एने �् ए मा समावे श गरे का छन् ।
नीितको अभीप्रायस��� िबचारह�
यस् परामश�को उ�े � केयर होममा (�ाहार गृह) काय� रत कम�चारीह� वा �यं सेवकह�ले कोिभड-१९
िब��को खोप लगाउनुपन� जुन कानूनी आव�कता छन् �सलाई सरकारले अ� �ा� तथा �ाहार
�ेत्रमा काय�रत ���ह�लाई पिन लागु गनु� पन� वा नपन�बारे मा रायह� बु� �न् । यसक◌ा साथै
असुरि�त ���ह�लाई संर�ण गन� ित काय� रत कम�चारीह�ले �ु खोप लगानु पन� कानू नी
आव�कता बनाउनु पन� वा नपन�काबारे मा पिन �न् ।
एसएिजइले (सेज्) �ाहार चािहने असु रि�त ���ह� ब�े स्थानह�मा �ु र कोिभड-१९ को सं क्रमण
रोकावट गन� खोपलाई एउटा साधनको �पमा प्रयोग गन� सिकने स�ाह िदएका छन्।2]
अिघ नै बताइसकेज�ै , खोप लगाएमा �सले सं क्रमणको जो�खम घटाउछन् जसले गदा� अ�लाई सान�
जो�खम पिन घटाउछन् । जित धेरै कम�चारीह�ले �ु र कोिभड-१९2} िब�� खोप लगाएका �न्छन् , �ित
नै धेरै ितनीह�ले �ाहार िदइराखे का असु रि�त ���ह�लाई सं र�ण िमल्छन् । कम�चारी आफै र
ितनीह�का सहकम�ह�को पिन संर�ण �न्छन् ।
यसका साथै, धेरै कम�चारीह�ले खोप लगाएमा यसले जु न असु रि�त ���ह�लाई बढी �ा� र
सामािजक �ाहारको आव�कता पन� बेलामा उनीह�ले िबरामी परे र छु ि� िलनस�े सं भावन घटाउन
सक्छन्। २०२१ अग� [4४ स�मा, एनएचएस ट� �ह�मा िबरामी परे र छु �ी िलने को सं �ा ७२,६९६
(औसतमा ७ िदन) िथयो। यसम�े १८कम�चारीह� से � ०००,-आइसोलेट् लगाएत कोिभड-१९ स���त
कारणह�ले अनु प�स्थत भएका थि◌ए। माहामारी अिघ (२०१९ अग�४ औसतमा (.१% कम�चारीह�
अनुप�श्थत रहे को तु लनामा अिहले यसले ५ १९-एिप्रलमा कोिभड २०२० व�रप�र रहे को दे खाउछन् । %६.
भ�ा मािथ पु �ो। %१२ को पिहलो लहरको उ� चापको बेलामा कम�चारीह� अनु प�स्थत रहे को दर
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प्र १. तपाइको �ाहार, तपाइक◌ो प�रवारको सद�को �ाहार वा तपाइको साथीको �ाहार प्रदानगन�
���ह�को कोिभड-१९ र �ु खोपको �स्थतीको बारे मा िय तल िदएकाह� म�े कुन (�ाटस्)
?तपाइको रोजाइमा पन�छन्
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म ितनीह�ले खोप लगाउनु नै पछ� भनेर पू ण� िब�ास गछु� ।
म ितनीह�ले खोप लगाएको चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म ितनीह�ले खोप नलगाएको चाहन्छु ।
म ितनीह�ले खोप नलगाएको �नुपछ� भने र पू ण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र २. तपाइको �ाहार, तपाइको प�रवारको सद� वा साथीलाई �ाहार प्रदान गन� गएका कम�चारीह�ले
अिनवाय��पमा कोिभड-१९ र �ुको खोप लगाएको �नु पन� स�भ� मा तल िदएकाह�म�े कुन तपाइको
रोजाइमा पन� छन्?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नै �नु पछ� भने र पूण� िब�ास गछु� ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� गरे को चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नगरे को चाहन्छु ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नै गनु� �दै न् भने र पूण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।

तपाइ अिहले सेवा िलनेवाला वा िबरामी नभएता पिन, हामी तपाइको िबचारलाई िलनेछौं िकनकी
भिव�मा तपाइलाई �ा� वा सामािजक �ाहारका सेवाह�को आव�कता पन� स�े छन् ।
प्र ३. तपाइको �ाहार प्रदानगन� ���ह�को कोिभड-१९ र �ु खोपको �स्थतीको बारे मा िय (�ाटस् )
?तल िदएकाह� म�े तपाइको रोजाइमा कुन पन� छन्
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म ितनीह�ले खोप लगाउनु नै पछ� भनेर पू ण� िब�ास गछु� ।
म ितनीह�ले खोप लगाएको चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म ितनीह�ले खोप नलगाएको चाहन्छु ।
म ितनीह�ले खोप नलगाएको �नुपछ� भने र पू ण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।
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प्र. ४ तपाइको �ाहार प्रदान गन� कम�चारीह�ले अिनवाय� �पमा कोिभडर �ुको खोप लगाएको १९�नुपन� स�भ�मा तल िदएकाह�म�े कुन तपाइको रोजाइमा पन� छन्?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नै �नु पछ� भने र पूण� िब�ास गछु� ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� गरे को चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नगरे को चाहन्छु ।
म ितनीह�ले खोप लगाउने अिनवाय� नै गनु� �दै न् भने र पूण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र ५. के तपाइले िबरामीह�लाई वा सेवा िलने ह�लाई �ा� �ाहार र/वा सामािजक �ाहार प्रदान
गनु��न्छ?
• हो
• होइन
• थाहा छै न् ।

यस् प्र�ह� िबरामीह�लाई वा सेवा िलनेह�लाई �ा� �ाहार र/वा सामािजक �ाहार प्रदान गन� का
लािग �न्
प्र. ६ सेवा िलनेह�लाई �ाहार प्रदान गन� तपाइ र तपाइका सहकम�ह�को कोिभडर �ु खोपको १९�स्थतीको)�ाटस् ) बारे मा िय तल िदएकाह� म�े तपाइको रोजाइमा कुन पन� छन् ?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म हामीले खोप लगाउनु नै पछ� भनेर पू ण� िब�ास गछु� ।
म हामीले खोप लगाएको चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म हामीले खोप नलगाएको चाहन्छु ।
म हामीले खोप नलगाउनु नै पछ� भनेर पू ण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।
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यस् प्र� िबरामीह�लाई वा सेवा िलनेह�लाई �ा� �ाहार र/वा सामािजक �ाहार प्रदान गन� का लािग
�न्।
प्र. ७ सेवा िलनेह�लाई �ाहार प्रदान गन� तपाइ र तपाइका सहकम�ह�लाई कोिभड-१९ र �ु खोपको
लगाउन अिनवाय� बनाउनेको बारे मा िय तल िदएकाह� म�े तपाइको रोजाइमा कुन पछ� न् ?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

म खोप लगाउने अिनवाय� नै �नुपछ� भने र पू ण� िब�ास गछु� ।
म खोप लगाउने अिनवाय� गरे को चाहन्छु ।
जे गरे पिन मलाइ खासै िच�ा छै न् ।
म खोप लगाउने अिनवाय� नगरे को चाहन्छु ।
म खोप लगाउने अिनवाय� नै गनु��दै न् भने र पू ण� िब�ास गछु� ।
मलाइ थाहा छै न् ।

कुन ���ह�लाई खोप लगाउन आव�क �नुपछ� ?
कम�चारीह�ले काम क्रमश गन�का लािग खोप लगाउनु पन� कानू नी आव�कता कसरी लागु �न्छन् र
कसकसलाई �न्छन् भनेर �� बनाउने यस परामश� को एउटा मह�पु ण� भाग हो।
सरकारले िदएको जानकारी यसमा पाइन्छ; िग्रन बुक,�ा�र् १४ए - कोिभड-१९ - एसएआरएस-िसओभी२, र �ा�र १९: इन्�ु एन्जा - बार�ार िबरामीह�सं ग फेस्-टु -फेस् (एकाअका� को अगाडी भई)
स�क�मा आउने �ा� तथा सामािजक �ाहार गन� लगाएत िबरामी वा से वािलने का मु� वा से के�री
(सहायक) �ाहार प्र���पमा वा सामािजक स्थानह�मा (कम्�ु िनटी से ि�ं ग) प्रदान गन�
कम�चारीह�लाई।
यस् परामश�प्रित िदएका प्रितिक्रयाह�मा भर पन� छन् तर सरकारले लागु गन� खोजेका आव�कताह�
हे � ए�् सोिसएल् केयर ए�् २००८ (रे ग◌ु लेिटड् ए��िभटीजस् ) रे गुलेसनस् २०१४ कानू न फेरबदल
गरे र �नेछन्। केयर होम रे गुलेसन् (हे � ए�् सोिसएल् केयर ए�् २००८ (रे गुलेिटड् ए��िभटीजस् )
रे गुलेसन (कोरोनाभाइरस) (एमे�मे�्)स् २०२१){4 मा ज�ै , हामीले २०१४ रे गुलेसनस् मा िय
आव�कताह� थ�े िबचार गरे का छौं। जसले सु रि�तसं ग �ाहार र उपचार प्रदान गन� का लािग से वा
प्रदान गन� संस्थाह�ले संक्रमण फैलावट �ने बाटोह� प�ा लगाइ �सको रोकावट गनु� पछ� | �सका
लािग �ा� सेवा स��� जो�खम लेखाजोखा ग�र �सको रोकावट गनु� पछ� (पाट� ३फ�ामे�ल् ,
१२ रे गुलेसन् ,स्�ा�ड्� स्(।
यदी यस् आव�कता लागु गरे मा कानून �ाइ �स बमोिजत ग�रने छ। जसले गदा� केयर �ािलटी
किमसनको (िस�ुसी) रे गु लेिटड् (िनयमको दायरािभत्र रहे को) काय� �ेत्रमा प्र�� उपचार वा ���गत
�ाहार िदन गएका ���ह�ले खोप लगाएका �न्छन् । यस खोप काय� क्रमले असु रि�त ���ह�लाई
र हरे क कम�चारीह�लाई अ�तालह�, िजपी प्रा��सह� र ���गत घर लगायतका (ियिनह�मा मात्र
िसिमत छै न्) �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा सं र�ण गन� सहयोग गछ� न्।
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ित संस्थाह�को संचालनमा जु नैखालका (साव� जिनक वा ���गत) आिथ� क लगानी होस् , यिद यस्
आव�कता लागु ग�रयो भने सबै सि◌�ुसी रे गुलेिटड् िक्रयाकलापह�मा लागु �न्छन् । उदाहरणको
लािग एजे�ी कम�चारी होस् वा अक� संस्थालाई से वाकोलािग िज�ा िदएको होस् , रे गुलेिडड्
िक्रयाकलापह� प्रदान गछ� भने यस नीितको आव�कताह� सबैलाई समान�पमा लागु गन� उ�े �
राखेका छन्।
िस�ुसीले िय तल िदएका िक्रयाकलापह� रे गुलेट् (िनयमको दायरािभत्र रहे को) गछ� न्ः
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

���गत �ाहार
निस�ग र ���गत �ाहार आव�क भएका ���ह� बसे को गृह
लागूऔषधी दु �पयोगका उपचार आव�क भएका ���ह� बसे को गृह
रोग, मानिसक सम�ा वा चोट लागेकाको उपचार
मे�ल् हे � ए�् १९८३ (मानिसक �ा� ऐन १९८३अनु सार पक्राउ परे र जाचबुज वा मेिडकल् (
उपचारमा रहे का ���ह�
मेिडकल् प्रिक्रयाह�
रोगको िनदान गन� र ��िनंग (िन�र�ण) प्रिक्रयाह�
रगतको आपु त� र रगतस��� व�ु ह�को (�ड् िडराइब्ड् प्रोड् �्ह�) �वस्थापन
यातायात सेवाह�, ट� ायज् र �रमोट् ली प्रदान गरे को मेिडकल् परामश�
�ाटिन�टी (प्रसूती) र िमडवाइफेरी (सुडेनी) से वाह�
गभा� वस्थाह�को अ� गनु�
��म् (पातलो) �न सेवा प्रद◌ान गन� ��िनक्
निस�ग �ाहार
प�रवार योजनाको सेवाह�

िस�ुसी रे गुलेिटड् िक्रयाकलापह�को लािग प्र�� उपचार वा ���गत �ाहार िदन गएका कुनै
���ह�लाई खोप लगाउनु पन� आव�कताबाट अल�ाउनु पछ� भ�े प्रित रहे को तपाईको िबचारह�
हामी सु� चाहन्छौं। यस् आव�कताको दायरा िभत्र नपन� िक्रयाकलापह� ज�ै उदारणका लािग ट� ायज्
र �रमोट् ली प्रदान गरे का मेिडकल् परामश� �न् िकनभने िय अवस्थामा ित असु रि�त ���लाई
शार�रक�पमा भेट्दैनन्।
यस् आव�कता ित प्र�� उपचार र ���गत �ाहार िलइराखे काह�लाई लागु �न्छन् ।
रे िसडे �िसयल् (गृह) वा इन्�ासे�् स्थलह�बाट प्रदान ग�रएका केिह िस�ुसी रे गु लेिटड्
िक्रयाकलापह� (उदाहरणका लािग लागुऔषधीह� तथा मिदरा �रकोभरी (पु नःप्रा�ी) से वाह� िदने गृह,
ह��स्, र बािस�ालाई थप �ाहार र सहारा िदन दता� भएक◌ा से वाह�) यस् आव�कतािभत्र पान� वा
नपान� भनेर हामी िबचार गद� छौं। ितनीह� पया� �मात्रामा केयर होमसं ग मेल खान्छन् वा खादै ननमा
आधा�रत भई यसको िनण�य �नेछन्। हामीले केयर होमह�मा काय� रत कम�चारीह� वा
�यंमसेवकह�लाई खोप लगाउनु पन� र �स स�न◌्िध रहे का आव�कता लागु ग�रसकेका छौं।
�सैले कुनै तोिकएका स्थलह�मा य�ै आव�कता लागु गनु�पछ� भने र तपाइको िबचार भएमा हामीलाई
भ�ुहोस्।
हामी 'अ�ाव�क �ाहार प्रदानगन� ���ह�को (इसे��यल् केयर िगभस्� )' भु िमकाह� पिन
�ानपुव�क िबचार गन� चाहन्छौं। ित ���ह� भने का साथीह� वा प�रवार �न् जसले बार�ार भ्रमण र
���गर �ाहार प्रदान गन� आउने भनेर रिज�ड्� ���सं ग मन्जु र भईसकेका छन् । पिहला नै केयर
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होमह�मा काय�रतह�का लािग खोप लगाउनु पन� आव�कताह� स��� गरे का परामश� प्रित िदएका
प्रितिक्रयाह� अनु सार तय गरे का ित नीितह� पालना गन� र �सलाई अ�ाव�क �ाहार प्रदानगन�
���ह�लाई पिन लागु गन� हाम्रा उ�े � छन् ।
यस् नीित �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा वा ���को घरमा भ्रमण गन� जाने ित
साथीह� र प�रवारका सद�ह� लागु गन� हाम्रो उ�े � छै न्। हामी �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने
स्थानह�मा भ्रमण गन� जाने ित साथीह� र प�रवारका सद�ह� जो कोिभड-१९ र �ु खोपका लािग
हकदार छन्,ितनीह�लाई िय दु बै जितस�ो चाडो िलन पू ण��पमा प्रो�ाहन गछ�। तर , जबस� ित
भ्रमण गन� जाने ह�ले तोिकएका स्थलह�मा इ�े�न् िप्रभे �न् ए�् क�� ोल्/सं क्रमण रोकावट तथा
िनय�ण (आइिपसी) लगाएतका स�ाह �ानपु व�क पालना गछ� न् , हामी ित आव�कताह� प�रवारका
सद�ह�लाई लागु गन� प्र�ाव राख्दै नौं।
यस अलवा, अ� काय� रत पे शेवरह� वा �यं मसे वकह� जसले प्र�� उपचार वा ���गर �ाहार
प्रदान गद� नन् - ितनीह�लाई यस् प्र�ािवत नीितको दायरािभत्र रा�े वा नरा�े प्रित तपाइसं ग रहे को राय
हामी सु�ेछौं। ित ���ह� रे गुलेिटड् सेवामा काय� रत �ने छन् तर ���को िबशे ष �ाहारका लािग
���गत �ाहार वा उपचार प्रदान गद� नन् । धेरै प्रकारका कम�चारीह� ज�ै खाना तयारगन� र
प�नेह�, िबरामी वा ���लाई ट� लीह� वा �ीलचे रह�मा राखे र सान� (पोट� रह�), वा �रसे �न् र
एड् िमनमा काय� रत कम�चारीह� यसमा पछ� न्।
प्र. ८ िय तल िदएकाह� म�े तपाइको िबचारसं ग कुन मेल खान्छन् ः िस�ुसी िक्रयाकलापह�को लािग
�ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानमा प्र�� उपचार वा ���गत (कसै को घरमा लगाएत)
र �ु खोप लगाएको �नुपछ� १९-�ाहार िदन गएका ���ह�ले कोिभड?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् । �ा� तथा समाजमा �ाहार
िदने स्थानह�का लािग तपाइले छु �ै प्रितिक्रया िदनसक्छन् ।
•
•
•
•
•
•

समथ�न गछु�
थोरै समथ�न गछु�
न समथ�न गछु� न असमथ� न गछु�
थोरै असमथ� न गछु�
असमथ�न गछु�
मलाइ थाहा छै न् ।

कृपया तपाइले िदएको प्रितिक्रयालाई समथ� न गन� का लािग थप िववरण िदनु होस् ।
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प्र. ९ �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानमा काय� रत वा भ्रमण (कसै को घरमा लगाएत)
गन�गएकाह� जसले िस�ु सी िक्रयाकलापह�मा प्र�� उपचार वा ���गत �ाहार निदएतापिन
ितनीह�लाई आव�कताको दायरािभत्र राखे र कोिभड-१९ र �ु खोप लगाएको �नु पछ� भ�े प्रित
तपाइको िबचार के छ ?
•
•
•

िठक हो
िठक होइन
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. १० कुन ���ह�लाई कोिभडर �ु खोप लगाउनमा यस् आव�कताको दायरा िभत्र रा� १९पछ� न्? (लागु �नुपन� सबैमा िटक् लगाउनु होस् )
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

पोट� रह�
एड् िमन् कम�चारीह�
��नरह�
�यंसेवकह�
अ� (कृपया भ�ुहोस् )
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. ११ कोिभडर �ु खोप लगाउने स�भ�मा १९-, िस�ुसी िक्रयाकलापह�को लािग �ा� तथा
समाजमा �ाहार िदने स्थानमा (कसैको घरमा लगाएत) प्र�� उपचार वा ���गत �ाहार िदन गएका
���ह� म�े के �हा कोिह छन् जसलाई यस् नीितको आव�कतािभत्र राख्नु �दै न?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•

छ
छै न
मलाइ थाहा छै न् ।

कृपया तपाइको उ�रलाई वण�न गनु� होस्
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प्र. १२ के �हा अ� कुनै �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह� छन् जहा बय� केयर होममा
लागु ग�रएका त�रकाह� अपनाउनु पछ� (�ो के हो भने केयर होममा काय� रत कम�चारीह� वा
�यंमसेवकह�ले िक कोिभड-१९ खोप लगाएका वा छूट पाएका �नु पछ� न् (?
•
•
•

छ
छै न
मेरो यसप्रित कुनै धारणा छै न

प्र. १३ यिद छन् भनेकृपया तल िदएका स्थानह� छा�ुहोस् । अ� भएमा कृपया भ�ुहोस् ,
•
•
•
•
•

ह��स्
लागुऔषधी र मिदराबाट पु नला� भको से वा प्रदान गन� गृहह�
थप �ाहार र सहारा प्रदान गन� रिज�ड्� से वाह�
रिज�ड्� सेयड्� लाइभ्स् सेवाह�
अ�

१८ बष� भ�ा मु िनकाह�
कोिभड-१९ खोप काय�क्रमको पिहलो फेएजमा बष� भ�ा मुिनकाह� खोपका लािग यो� १६ (चरण)
मा बय�ह�लाई तोिकएका शत�ह�संग १ बष�काह�म�े ितिनह�ले फेएज १७ दे �ख १६ िथएनन् र
मेलखाएमात्र खोप लगाउन पाइ�ो)यिद ितनीह� आफै कोिभड-१९ लागेर �नस�े ग�ि◌र असरका
उ� जो�खममा छन् भने वा ितनीह�ले असु रि�त ���ह�लाई सं क्रिमत गन� स�ावनाह �ने
काय�स्थलमा ज�ै उदाहरणका लािग �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा र केररका�पमा
काय�रत रहे मा (तलब पाएर वा नपाएर))। ित १६ दे �ख १७ बष� काह� जसले फेएज १ को शत� ह�सं ग
मेलखाएमा बय�लाई ज�ै २ वटा पु रा खोपको डोज् िदएका िथए। कोिभड-१९ लागेर �नस�े ग��त
असरह� उमेरमा भरपछ� न् र प्रायज�ो १८ बष� भ�ा मुिनकाह�लाई य�ा ग��त असरह� पन� स�े
एकदमै �ुन �न्छन्।ब १८ यस बष�को फेब्रुवरीस�को डे टामा ष� भ�ा मुिनकाले िलएका खोपको सं �ा
एकदमै �ुन (सु�को चरण) िथयो र जे िसिभआइले फेएज २ काय� क्रमको अवधीमा ित १८ बष� भ�ा
मुिनका तन्दु �� ���ह�लाई खोप िदन स�ाह िदएका िथएनन् ।
�सबेला दे �ख, १६ दे �ख १७ बष�काह�लाई �ने फाइदाह� र जो�खमह� दु बैको थप प्रमाण िन�ेका
छन्। Pfizer-BioNTech खोप लगाएप�ात यु वायु वतीह�मा (मु� गरे र लो�ेमान्छे मा) िवरल�पमा �ने
माएकाडाइिटस् वा पे �रकाडाइिटस् साइड इफे�को जो�खमका आधारमा, जे िसिभआइले १६ दे �ख १७
बष�का सबै तन्दु �� ���ह�लाई पिहलो डोज िदनका लािग स�ाह िदएका छन्। यसको असर
पुनिव�चार ग�रने छ र यिद जेिसिभआइले दोस्रो खोप िदन िसफा�रस गरे मा �ो पिन िदइने छ। �ु को
स�भ�मा जेिसिभआइले ित २ दे �ख १५ बष�का वा ५० र यो मािथ उमेरका र ित १६ दे �ख ४९ बष� का
जो�खम समुहह�मा परे का सबैलाई खोप िदनु भने र स�ाह िदइसक◌े का छन् ।
�सैले िस�ुसी रे गुलेिटड् काय��ेत्रमा प्र�� उपचार वा ���गत �ाहार िदन गएका १६ दे �ख १७ बष�
उमेरकाह�लाई यस् कोिभड-१९ र �ु खोप लगाउनु पन� आव�कतािभत्र रा�े वा नरा�े भने र
सरकारले �ानपुव�क�पमा िबचार गन�छन्।यसमा ित केयर होममा लागु ग�रएका कानू न पिन पछ� न्
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जहा अिहले १८ बष�भ�ा मुिनकाह� यस आव�कताबाट छूट पाएका छन् । हामीले सबै �ा� तथा
समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा एकैप्रकारका त�रका अपनाउनका लािग य�ा गरे का
�न्। जेिसिभआइले िदएका स�ाहका आधारमा सरकारले कुन उमेरका समुहह� क◌ोिभड-१९ खोप
काय�क्रमकालािग यो� छन् भनेर िनण�य गन� छन् ।
प्र. १४ आव�कताको बारे मा िय तल िदएकाह� म�े तपाइको िबचारसं ग कुन मेल खान्छन् ः िस�ुसी
िक्रयाकलापह�को लािग प्र�� (कसैको घरमा लगाएत �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानमा)
उपचार वा �क्ितगत �ाहार िदन गएका ित १८ बष�भ�ा मुिनका ���ह�ले कोिभड-१९ र �ु खोप
लगाएको �नुपछ� ?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् । �ा� तथा समाजमा �ाहार
िदने स्थानह�का लािग तपाइले छु �ै प्रितिक्रया िदनसक्छन् ।
•
•
•
•
•
•

समथ�न गछु�
थोरै समथ�न गछु�
न समथ�न गछु� न असमथ� न गछु�
थोरै असमथ� न गछु�
असमथ�न गछु�
मलाइ थाहा छै न् ।

कृपया तपाइले िदएको प्रितिक्रयालाई समथ� न गन� का लािग थप िववरण िदनु होस् ।
छूटह�
कसै ���का लािग कोिभड-१९ रवा �ु खोप मेिडकल�पमा उपयु � �दै नन् । �सै ले मेिडकल /
) कारण भएमा पाउने छूटह�को प्रावधान कानू नमा रा�खने छ। योकोिभड-१९◌ः िग्रन बुक्, �ा�र् १४ए;
5}इन्�ुन्जाः िग्रन बुक्, �ा�र् १९) र जे िसिभआइले िदएका स�ाहको आधारमा �ने छ। एलज� वा िग्रन
बुकको सुचीमा रहे का क��सन (�ा� सम�ा) कुनै ���लाई भएमा उनीह�लाई आव�कताबाट
छूट िदइनेछन् (कोिभड-१९: �ा�र् १४ए, पृ � १६१९ इन्�ु न्जा �ा�र् ;, पृ � १७। ित क��सन भएमा (
उनलाई खोप िदन न�ने कारण �न् ज�ै उदाहरणका लािग खोपमा रहे को कुनै पदाथ� प्रित पिहले
भएको एलज�को प्रितिक्रया। कोिह ���ह�लाई एलज� वा क��सन �नसक्छन् | ितनीह�ले छूट
पाउछन् वा पाउदै नन् भनेर प�ा लगाउनका लािग, िग्रन बुक् वा जे िसिभआइले डा�रसं ग स�ाह
िलनुपछ� भनेर बताएका छन्।
राि��य र अ�रराि��य दु बै �रमा, गभ�वती मिहलाले कोिभड-१९ खोप लगाएप�ात �ने जो�खमको
संकेतह� अिहलेस� पिहचान गरे का छै नन्। जे िसिभआइले ितनीह�को स�ाह १९ एिप्रलमा गरे का छन्
जसमा गभ�वती मिहलाह�लाई उनीह�को उमेर र मेिडकल जो�खम समुहको आधारमा गभ� वती नरहे का
मिहलाह�लाई ज�ै खोप िदनु पछ� भनेर जनाएका छन्। Pfizer र Moderna खोप िदनु मा प्राथिमकता
�नुपछ� पिन भिनएका छन्।
�ु खोपको स�भ�मा, �ु लागेर ग��र िबरामी �नबाट गभ� वती मिहलाह� उ� जो�खममा रहे काले
उनीह�लाई �ु खोप िदइनुपछ� भनेर िग्रन बुकले (इन्�ु न्जा �ापटर् १९, पृ � १७जनाउछन् । यसको (
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मिहलाले गभ�वती भएको समयमा �ु खोप ,अलवा लगाएमा िशशु ज��एप�ात केिह मिहनाको लािग
उनलाई �ुको िब�� अप्र���पमा लड् नस�े �मता िदन्छन् 12, 13, 14, 15।
11

12

13

14

सरकारले कोिभड-१९ रवा �ु खोप लगाउनबाट छूट पाउनका लािग प्रमाण दे खाउनु पन� त�रका /
सिजलो बनाउने सोच्दै छन् र �ही केयर होममा लागु गरे को त�रका िलएर अिघ बढ् ने सोच्दै छन्। यस
िबषयस��� प्र�ह� आउदो ख�मा समावे स गरे का छन् ः 'काय� �न स��� िबचारह�'।
यिद यो� कम�चारीह�ले समयमा नै सिजलोसं ग �ु र/वा कोिभड-१९ खोप लगाउनमा ठु लो
किठनाइह� आएमा ज�ै उदाहाणका लािग खोपको आपु ित� मा किम भएमा वा)राि��य मेिडकल
िनद� िशका प�रबत� न भएमा) यस् नीितको पु निव� चार ग�रने छन्।
प्र.१५ कोिभडर �ु खोपको छूट मेिडकल कारण भएमा मात्र िदइनुपछ� भने र तपाइ ��कार गनु� १९�न्छ वा �दै न?
कृपया कोिभड-१९ खोप र �ु खोपका लािग छु �ाछु �ै उ�र िदनु होस् ।
•
•
•
•
•
•

पुण��पमा सहमत छु
केिह मात्रामा सहमत छु
न त सहमत छु न त असहमत छु
केिह मात्रामा असहमत छु
पुण��पमा असहमत छु
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. १६ अ� अ� के कारणले ?���ले आव�कताबाट छूट पाउनु पछ� (यिद छ भने )

संभावना�क असरह� स��� िबचार
समानताका असरह�
हामीले गरे का प��क् से �र् इ�ािलटी �ुटीको (िलएसईडी) सु �वातको िवष्लेशणले कोिभड-१९ र �ु
खोपह� �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा आव�क बनाएमा केिह समुहह�लाई असर
पान� सक्छन् भनेर जनाएका छन्। यस् िवष्लेशण एनएचएसका जनश�ी र िजपीका जनश�ीको
Benowitz I, Esposito DB, Gracey KD et al. (2010) Influenza vaccine given to pregnant women reduces
hospitalization due to influenza in their infants. Clin Infect Dis. 51: 1355- 61.
13
Eick AA, Uyeki TM, Klimov A et al. (2010) Maternal influenza vaccination and effect on influenza virus
infection in young infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 165: 104-11.
14
Poehling KA, Szilagyi, PG, Staat, MA et al. (2011) Impact of maternal immunization on influenza
hospitalizations in infants. Am J Obstet Gynecol 204: [6 Suppl 1.] S141-8. Epub Feb 23. 2011 Jun.
15
Zaman K, Roy E , Arifeen SE et al (2008) Effectiveness of maternal influenza immunisation in mothers and
infants. N Engl J Med 359: 1555-64.
12
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आधारमा एनएचएस िडिजटलले िनकालेका डे टामा आधा�रत छन् 16। अिहले उपल� भएका
जनश�ीको डे टाले प्रायज�ो (तर सबै होइन) असर पान� समुहह�को प्रितिनिध गरे तापिन यस् तल
उ�ेख ग�रएका जनश�ीको बनावट ित असर परे का कम�चारीका समुहह�मा िदइएका सु चीह�को
बनावटमा फरक रहे को प्रमाण छै न। ित संर�ण (प्रोटे ��ड् ) ग�रएका ल�णह�लाई पन� असरह�को
(�ारे ��र�ीक्) थप िववरण र �सप्रितका िबचारह� एने �् िस मा िदइएका छन् ।
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यिद नयाँ नीित लागु ग�रएमा यसले कुनै पिन समुहलाई फरक�पले असर नपा�न् भ�े हाम्रो इ�ा छ।
हाम्रो उ�े � भनेको ित �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा काय� रत र �ाहार
पाइरहे काह�लाई कोिभड-१९ र �ु संक्रमणबाट �नस�े सं भवत हानीह�बाट सं र�ण गनु� हो।
ित काय�रत कम�चारीह�ले खोप लगाउनु पन� आव�कता राखे मा जु न् कम�चारी समुहह�मा कमसं �ाले
मात्र खोप लगाएका छन् ितनीह�लाई मु� गरे र कोिभड-१९ र �ु सं क्रमणबाट �ने असरह�बाट
फाइदा �नस�ेछ िकनभने �ो भ�ा अिघ सं क्रमणबाट ितनीह�लाई ￼सं र�ण नभएका �नसक्छन् ।
�ापक असर
यसको अलवा, प��क् से �र् इ�ािलटी एसे �े�् अ�ग�त हामी कुनै कानू नमा गरे का प�रवत� नका
कारण पन�स�े िनयमका असरह�पिन �ानपु व�क िबचार गन� चाहन्छौं। यसले �ापक�पमा पन�
फाइदाह� र बेफाइदाह� लगाएत �ापारह�मा पन� खच� ह�को िबचार गन� छन् ।
मेिडकल�पमा खोप लगाउन ��कृत पाएतापिन केिह कम�चारीह�ले नलगाउने िनण� य गन� छन् भने र
हामी अवगत छौं। य�ो अवस्थाह�मा नयाँ नीित लागु गरे प�ात कम�चारीह�ले �ा� तथा समाजमा
�ाहार िदने स्थानह�मा क्रमश काय� रत रहन अस�म �नस�े छन् वा ितनीह�ले काम छाड् नेछन् । यिद
ठु लो सं�ामा ित �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा काय� रत कम�चारीह�ले खोप
लगाउनका स�ा रािजनामा िदने िनण�य गरे मा कम�चारीको जनश��मा पन� स�े असरको बारे मा हामीले
प्र� सोिधरहे का छौं। केिह स्थािनय �ेत्रह� जहा थोरै कम�चारीले मात्र खोप लगाएका छन् र नयाँ भना� गन�
मु��ल छन् , यसले �हा मु� िच�ाको िबषय बनाउनस�े छन् ।
यस परामश�को दौरानमा हामीले रोजगारदाताह�सं ग (इम्�ोएर) ���लाई �नस�े असरह� र
रोजगार कानूनमा पन�स�े असरह�काबार◌े मा प्र�� छलफल गन� उ�े � राखे का छौं। हामीले
रोजगारदाताह�लाई यसस��� �वस्था गन� मा सहयोग िदइने छौं जसले गदा� सु रि�त, उ� �रको
�ाहार प्रदानमा बाधा नपरोस्। यिद यस् नीित लागु ग�रएमा हामीले रोजगारदाताह�का लािग
�वहाँ �रक (अपरे सनल्) िनद� शन प्रकािशत गन� छौं जसमा �ाने जरह� (प्रब�क) र अ� कम�चारीह�को
लािग यस नीितको आशयह� �नेछन्।

इं ग�ा�मा रहे का एनएचएस ट� �ह� र िसिसिजह�को एनएचएस ह��टल् ए�् क�ुिनटी हे � सिभ� समा (एचिसएचएस् )
काय� रत कम�चारीह�को मािसक जनश�� समावे श ग�रएका एनएचएस जनश�ी उ�ेख डे टालाई एनएचएस िडिजटलले
प्रकािशत गरे का डे टा (प्रमुख �ाहार िदने कम�चारी समावे श छै नन् )। इं ग�ा�मा रहे का िजपीह�, नस� ह�, डाइरे �् �ासे �्
केयर लगाएत िजपीमा काय� रत एड् िमन्/नन् -��िनकल् कम�चारीह� समावे श ग�रएका िजपी जनश�ी उ�ेख डे टालाई
एनएचएस िडिजटलले प्रकािशत गरे का डे टा।
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खोप िलने सं�ा बढाउनका लािग वैक��क त�रका
अिघ भनेबमोिजत, कानून प�रवत� नको वैक��क त�रका भने को कानू न नबनाइकन् कोिभड-१९ र �ु
खोप लगाउन प्रो�ािहत गन� क्रमश गनु� �न् । कोिभड-१९ र �ु खोप लगाउने को सं �ा बढाउनमा
िलनुपन� त�रकाह�को सं �ेप एने�् ए मा िदइएका छन् ।
यस् त�रकाको फाइदा भनेको कम�चारीको जनश��को अभावबाट �नस�े जो�खम हटाउनु र
कम�चारीलाई ितनीह�को आफ्नो इ�ा अनु सार खोप लगाउन िदन पिन �न् । तर यस् त�रका अपनाएमा
�ने जो�खम भनेको यस् नीितले ित प्र�� �ाहार र उपचार गन� मा काय� रत कम�चारीह�ले ितनीह�ले
�ाहार गन� ���ह�लाई संर�ण गन�का लािग सबैले खोप लगाएको �नु पन� जु न उ�े � राखे का छन्
�ो पुरा न�नु �न्।
समानताह�, अ� �ापक असरह� र कानू न लागु नग�रकन ित �ाहार तथा उपचार प्रदान गन�
कम�चारीह�मा खोपको सं�ा बढाउने अ� उपायह�को स��मा हामी िय तल िदएका प्र�ह�प्रित
तपाइको राय �ागत गन�छौं।

प्र. १७ के �हा ��ा ���का समुहह� छन् जसले (उदाहरणका लािग सं र�ण पाएका ल�णह�)
र �ु खोप अिनवाय� गरे मा िवषेश�पमा १९-�ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा कोिभड
फाइदा िलनस�े छन् ?
•
•
•

छ
छै न
थाहा छै न्

प्र. १८ कुन िवषेश समुहलाई सकरा�क�पमा असर पन� छन् र िकन?

प्र. १९ के �हा ��ा ���का समुहह� छन् जसले (उदाहरणका लािग सं र�ण पाएका ल�णह�)
र �ु खोप अिनवाय� गरे मा िवषेश गरे र १९-�ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा कोिभड
नकरा�क�पमा बेफाइदा �नेछन्?

•
•
•

छ
छै न
थाहा छै न्
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प्र. २० कुन िवषेश समुहलाई नकरा�क�पमा असर पन�छन् र िकन ?

ित प्र�ह� िवशे ष गरे र फ्र�लाइनमा काय� रत �ा� तथा �ाहार प्रदानगन� कम�चारीह�लाई �वस्था
गन�ह�का लािग �न्।
प्र. २१ यिद आव�कता अनुसार कम�चारीह�ले खोप नलगाएमा तपाइले कसरी प्रितिक्रया गन� छन् ?
•
•
•
•

खोप नलगाएका कम�चारीलाई क्रमश काय� रत राख्नु
खोप नलगाएका कम�चारीलाई बखा� � गनु�
अ� (कृपया भ�ुहोस् )
मलाइ लागु छै न

प्र. २२ खोप आव�कता स��� नीितका कारणले के तपाइलाई तपाइको सं स्थाले सु रि�तसं ग से वाह�
प्रदान गन� नस�ेमा िच�ाह� छन्?
•
•
•

छ
छै न
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. २३ खोप आव�कता स��� नीितका कारणले तपाइको सं स्थालाई पन� असरह�को बारे मातल ,
?िदएका िच�ाह�म�े तपाइलाई कुन िच�ाह� छन्)लागु �ने सबै िटक् गनु� होस् )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

केिह कम�चारीह�ले खोप अ��कार ग�र रािजनामा िदनेछन्
केिह कम�चारीह�ले ितनीह�का आफ्नो िव�ासह� नीित िवप�रत रहे काले �सको िवरोधमा
रािजनामा िदनेछन्
बािक कम�चारीह�ले यस् आव�कताप्रित आक्रोश दे खाउनाले उनीह�को मनोवलमा किम
आउनेछन्
कम�चारीले यसलाई मु�ा बनाइ अदालतमा लानस�े छन्
वैक��त तािलमप्रा� कम�चारीह�को आपु त�को उपल�
छोटो अवधीका लािग (सोट� -टम्� ) खटाएका कम�चारीह�को खच�
नयाँ स्थायी कम�चारीह� भना� गदा� ला�े खच�
नयाँ स्थायी कम�चारीह� भना� गदा� ला�े समय
नयाँ कम�चारीह� तािलम िददा ला�े समय
अ� (कृपया भ�ुहोस् )
मलाइ थाहा छै न् ।
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प्र. २४ कृपया अनु मान गरे का संभवत असरको नाप िदनु होस् (�ेल्)

•
•
•
•
•
•

जिटल असर
मु� असर
िठकैको असर
कम असर
सामा� असर
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. २५ तपाइको िबचारमा �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा काय� रत (यिद कुनै भए)
?कम�चारीह�मा खोप आव�कताले पन� कुनै नकरा�क असरह� के ले कम गन� सक्छन् )लागु �ने
सबै िटक् गनु� होस् )
•
•
•
•
•
•

खोप लगाउनमा सिजलो बनाइिदने
नयाँ आएका (अपडे ट भएका) जानकारी िदने
स्थािनय खोप �ा��यनबाट सहयता
मलाइ थाहा छै न् ।
कुनै पिन होइन
अ� (कृपया भ�ुहोस् )
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प्र. २६ खोप आव�कता स��� नीितका कारणले तपाइको सं स्थालाई �ने फाइदामातल ,
?िदएकाह�म�े कुन पन�छन्)लागु �ने सबै िटक् लगाउनु होस् )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

िबरामी र से वािलने लाई �ने रोगभार र मृ�ुमा किम �ने
संक्रमण फैलनबाट रोकावट
कम�चारीह�ले िलने िसक् (िबरामी भएर िलने छु �ी) किम �ने
कोिभड-१९ लागेका कसै ���संग स�क�मा आएका कारण से �्आइसोलेसन् गनु� पन� कम�चारीह�को सं�ामा किम �ने
कम�चारीह�ले िसक् िलइभ् िलएबापत �ां क र एजे �ीका कम�चारीह� तै नाथ गराएका कारणले
भएको खच� कम �ने
कम�चारीह�ले िसक् िलइभ् िलएबापत ितनीह�का स�ामा कम�चारीह� तै नाथ गराउनमा ला�े
समयको बचत �ने
कोिभड-१९ ला�स�े र वा प�रवार वा साथीह�लाई सान� स�े स���/कम�चारीह�मा रहे का
िच�ाको किम �ने
ित �ाहार पाएकाह�को प�रवार वा साथीह�लाई �ने िच�ाको किम �ने
कुनै पिन होइन
अ� (कृपया भ�ुहोस् )
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. २४ कृपया अनु मान गरे का संभवत फाइदाको नाप िदनु होस्
•
•
•
•
•
•

धेरै ठु लो फाइदा
ठु लो फाइदा
िठकैको फाइदा
कम फाइदा
सामा� फाइदा
मलाइ थाहा छै न् ।

प्र. २८ तपाइको िबचारमा यस खोप आव�कता नीित �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने सं स्थाह�
संचालन गन�ह�ले पालना गनु� पन� अ� कुनै कानू नी आव�कताह�सं ग मतभे द �नजान्छन् ?
•
•
•
•

छ
छै न
मलाइ थाहा छै न् ।
मलाइ लागु छै न
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प्र. २९ कृपया यस् खोप आव�कता नीितले अ� कानू नी आव�कताह�सं ग �ने मतभे दको थप िववरण
िदनुहोस्।

प्र. २९ कृपया यस् खोप आव�कता नीितले अ� कानू नी आव�कताह�सं ग �ने मतभे दको थप िववरण
िदनुहोस्।
काय��न स��� िबचारह�
यस ख�को उ�े �का लािग - रे गुलेिटड् (िनयमको दायरािभत्र रहे को) िक्रयाकलापको स�भ� मा दता�
भएका ��� (रिज�ड्� पस�न्) भ�ाले िक से वा प्रदान गन� सं स्था �न् वा रिज�ड्� �ाने जर (दता� भएका
प्रब�क) �न् । रिज�ड्� �ानेजर भनेको ित से वा प्रदान गन� सं स्थाले ितनीह�को नाममा रे गुलेिटड्
िक्रयाकलापह� स�ालन गन� तोिकएका ��� �न् - य�ो अवस्थामा से वा प्रदान गन� सं स्थाले
दै िनक�पमा चलाउने रे गुलेिटड् िक्रयाकलापह�को प्र�� स�ालन गद� नन् । दता� भएका ���को
नाताले, रिज�ड्� �ान◌े जरलाई �सको कानू नी उ�रदािय�ह� �ने छन् ।
यस् परामश�प्रित िदएका प्रितिक्रयाह�मा भर पन� छ तर सरकारले खोपका आव�कताह�लाई कानू न
बनाउनका लािग हे � ए�् सोिसएल् केयर ए�् २००८ (रे गुलेिटड् ए��िभटीजस् ) रे गुलेसनस् २०१४ लाइ
फेरबदल गरे र गन�छन्।
य�ो फेरबदल �स रे गुलेसनको भाग ३ को आधारभु त मापद�ह�मा यस् आव�कतालाई नया
कानूनको�पमा राखेर �न्छन्। संभवत यसलाई रे गुलेसन १२(२) एचको थपको �पमा रे गुलेसन १२ मा
(जसले सुरि�त �ाहार र उपचार हे छ�न्) राखे र �ने छन् जसले सु रि�तसं ग �ाहार र उपचार प्रदान
गन�मा सेवा प्रदान गन�ह�ले संक्रमण फैलावट �ने बाटोह� प�ा लगाइ �सलाई रोकावट गनु� पछ� र
�ा� सेवा स��� जो�खमको लेखाजोखा ग�र �सको रोकावट गनु� पन� को माग राखे का छन् । कोड्
अफ् प्रा��स् अन् इ�े�न् िप्रभे�न् ए�् क�� ोल् (सं क्रमण रोकावट तथा िनय�णमा अ�ासको
िवधान) र यसमा रहे का िनद� शनको पिन नयाँ सं �रण (अपडे ट्) ग�रने छन्। यस िनयम, हे � ए�्
सोिसएल् केयर ए�् २००८ को (�ा� तथा सामािजक �ाहार ऐन २००८अ�ग�त से क्रेटरी २१ ख� (
अफ् �े टले तयार गरे का �न्। यसको मतलव से वा प्रदान गन� सं स्थाह�ले रे गुलेसनह� िभत्र रहे का
रे गुलेसन् १२ अ�ग�त िनयम पालना गदा� यसको िबचार गनु�पछ� । अ�ासको िवधानमा गन�
फेरबदलह�को म�ौदा यस् परामश� संगै प्रदािशत गरे का छन् (एने �् िब हे नु�होस् )। हामी तपाइका
रायह� यस तल िदएका प्र�ह�को उ�रबाट िलन चाहन्छौं।
यस अ�ग�त िस�ुसीमा दता� भएका ���लाई (ितनीह� से वा प्रदान गन� सं स्था वा रिज�ड्� �ाने जर
�न्) िस�ुसी रे गुलेिटड् िक्रयाकलाप प्रदान गन� काय� रत कम�चारीह�ले खोप लगाएका छन् वा
मेिडकल�पमा छूट पाएका छन् भनेर प्रम◌ाण जाँ च गन� िज�े वारी �न्छन् । यसको मतलब के हो भने
कम�चारीह�ले खोप लगाएका प्रमाण ित दता� भएका ���लाई दे खाउनु पन� छन्।
सरकारले खोप लगाएका प्रमाण दे खाउने उ�म उपायको �ानपु व�क िबचार गद� छन् । उदाहरणका
लािग खोप लगाएका �ाटस् (�स्थित) मोबाएलको एपमा वा नन्-िडिजटल�पमा (प्रमाणपत्रको कागजी
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प्रितिलपी) दे खाउन पन�स�े छन्। केयर होममा लागु ग�रएका कोिभड-१९ सं ब��त कानू नह�ले �ा�
तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा लागु गन� मा सहयोग गन� छन् ।
सरकारले यस् नयाँ कानून लागु गनु�भ�ा अिघ िदइने उपयु � छु टको अविध (ग्रेस् िप�रएड् ) पिन
सोच्दै छन्।
रिज�ड्� ���ले ितनीह�को कम�चारीको रोजगार वा पे शा स��ी �ा�को जानकारीको रे कड� रा�े
अ�ग�त खोप लगाएका रे कड� पिन राख्नु पन� हामीले अपे �ा गरे का छौं।
रे गुलेटेड् नगरे का काय� �ेत्रमा खोप लगाएको �नु पन� आव�कता लागु गन� हाम्रो अिभप्राय छै न। तर िय
�ेत्रह�मा काय� रत कम�चारीह�ले उ� मात्रामा खोप लगाएको नितजा आउनु मह�पु ण� �ने छन् िकनभने
यस �ेत्रमा ठु लो मात्रामा सेवा िलने ���ह� कोिभड-१९ वा �ु बाट �ने जिटल असरह�को उ�
जो�खममा छन्। �सैले कसरी सरकारले ित रे गुलेट् नगरे का �े त्रमा खोप िलने का सं �ा बढाउन सक्छन्
भनेर हामी तपाइको रायह� �ागत गछ�।
सरकारले परामश�प�ात यस् नीित लागु गरे मा, हामी यसको काय� �नका लािग �वहाँ �रक िनद� शन तयार
गन� �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने �ेत्रह�मा रहे काह�सं ग साझे दारी ग�र काम गन�छौं।

बु�रह� र िमश्रण (िम�् ) डोजह�
केयर होमह�मा काय� रतह�ले खोप लगाउनु पन� कानूनले केयर होममा काय� रत सबै कम�चारीह�ले
एमएचआरए लाइसे� प्रा� कोिभड-१९ खोपको डोज पुरामात्रामा लगाउन आव�क पछ� न् छूट )
खोप १९-। �स कानून बनाउने बेलामा जे िसिभआइले सं भवत आउनस�े कोिभड(पाएमा पद� न
बु�रह�कोबारे मा स�ाह िदएका िथएनन् । �सै ले �स कानू नमा बु�र डोज समावे श गरे का िथएनन् ।
कोिभड-१९ बु�र् खोप लगाउने संभवत काय� क्रम २०२१ को से �ेमबरदे �ख सु � गनु� पछ� भ�े
जेिसिभआइको अ��रम स�ाह �न्। जसले गदा� जाडो मैसम आउनु भ�ा अिघ ित उच् (िव�र)च
असुर�ामा रहे का ���ह�लाई कोिभड-१९ बाट �ने ग��र असरह�बाट अिध�म सं र�ण गन�
सक्छन्। जेिसिभआइको बु�रस��� अ��म स�ाह चाडै आउदै छ। यस स�ाह पालना गद�
सरकारले बु�र् खोपको आव�कता पिन सं गै रा�ख मु� डोजको समयतािलका तो�ै पु रामात्रा
डोजह� लगाउनु पन� िबचार गद� छन्।
सरकारले �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने सबै �े त्रह�मा खोपको प्रकार र यो लगाउने सं �ाको
आव�कता एकैप्रकारका होस् भनेर केयर होममा लागु ग�रएका कानू न सं शोिधत गन� वा नगन� िबचार
पिन गन�छन्। जे िसिभआइको स�ाहका आधारमा अ��म िनण� य �ने छन् ।
केयर होममा लागु ग�रएका आव�कताह�का अनु सार ित िमिश्रत कोिभड-१९ डोजका खोपह� वा
एमएचआरए बाट ��कृत नपाएका खोप पु रामात्रामा लगाएका ���लाईखोपको पु रामात्रा लगाएका ,
छन् भनेर अिहले मा� गद� नन्। सरकारले आव�क साव� जिनक �◌ा� स��� स�ाह िलइकन
��ा िमिश्रत डोजह� लगाएकाह�लाई मा�ता िदने वा निदने - र यिद भिव�मा मा�ता िदएमा क�ा
प्रकारका डोजह� लगाएकालाई समावे श गन� भने र �ानपु व�क िबचार गन� छन् । सरकारले आव�क
साव�जिनक �ा� स��� स�ाह िलइकन िबद◌े शमा लगाएका खोपह�लाई भिव�मा मा�ता िदने
वा निदने भनेर �ानपु व�क िबचार गन�छन्।
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केयर �ािलटी किमसनको भूिमका
मािथ भने अनु सार िस�ुसीको भुिमका िनगरानी गन� र उिचत मािमलाह�मा कानू न अनु सार पालना गन�
लगाउने �न्छन् (इ�ोस� रमे �् ए�न्)।
दता� र िन�र�ण गन� समयमा ित रे गुलेड् गरे का िक्रयाकलाप गन� काय� रत रहे का कम�चारीह�ले
एमएचआरए ��कृत कोिभड-१९ र �ु खोपह� लगाएका छन् भने र प्रमाण दे खाउने िज�े वारी �स
दता� भएका ���का �न्छन्। (रिज�ड्� पस� न)
यिद कानूनको पालना नगरे को पाइएमा िस�ुसीले �स काय� स्थललाई पारे को जो�खम लेखाजोखा ग�र
समानुपाितकढं गले हे रेर कानून अनु सार पालना गन� लगाउछन् । यसो गदा� सबै उपल� प्रमाण हे �र
इ�ोस�मे� नीित बमोिजत साव� जिनक िहतमा कि�को असर पारे का छन् भने र हे छ�न्। िस�ुसीसं ग
िसिभल इ�ोस� मे�् पावर् (िनजामती कानू नस��� बल प्रयोग गन� अिधकार) छन् र धेरै ग��र
मािमलाह�मा ित �ाहार प्रदान गन� संस्था वा दता� रहे का �ाने जर िब�� मु�ा चाल्न उिचत कदम
�नस�ेछन्।
िस�ुसीलाई उपल� िसिभल इनफोस�मे�का िवक�ह� यस प्रकारका छन् ः सावधानीको सु चना िदनु ,
प्र�ावको वा प्र�ाव िदने िनण�यको सुचना िदनु , दता� कालािग शत� ह� फरक बनाउनु वा हटाउनु , प्र�ाव
गन� वा दता� स्थिगत गन� वा र� गन�को सुचना िदनु , यिद ���को िज�गी, �ा� वा कुशलतामा ग��र
जो�खम रहे को भे �ाएमा दता� तु �� र� गन� का लािग अदालतमा िनवे दन िदनु वा यिद �हाको ���लाई
हानी दे खापरे मा दता� कालािग शत�ह� स्थिगत गन� वा फरक बनाउने िनण� यको ज�री सु चना िदनु ।
रे गुलेसन १२ ले सेवा प्रदान गन� संस्थाह� र दता� रहे का �ाने जरह�लाई सु रि�त �ाहार र उपचार प्रदान
गनु�पन�को आव�कता राख्छन् । यसमा से वा प्रदान गन� सं स्थाह� र दता� रहे का �ाने जरह�ले "�ा�
स���त संक्रमणह� फैलाउनबाट" िनय�ण गन� , जो�खम प�ा लगाउने र यसको रोकावट गन�
लगाएतका आव�कता पछ� न् । यसलाई हे � ए�् सोिसएल् केयर ए�् २००८ को एस.२१ अ�ग�त
सेक्रेटरी अफ् �े टको आइिपसी कोडले थपे का छन् । यिद यस् रे गुलेसन् १२ भं ग ग�र से वािलने
���ह�लाई छल्नसिकने हानी वा छल्नसिकने हानी �नमा ठु लोमात्रामा जो�खममा पारे माित से वा ,
प्रदान गन� संस्था वा दता� रहे का �ाने जर अपराधको दोषी ठह�रनस�े छन् । र िस�ुसीले ितनीह�का
िब�� कानून अनु सार अपराधीक मु�ा चलाउने वा नचलाउने िनण� य गन� छन् ।. य�ा अपराध गरे को
भे�ाइएमा दता� रहे का �ानेजरलाई £२,००० वा से वा प्रदान गन� सं स्थालाई स� अिधकतम ०००,४£
िफ�् पेना�ी नोिटस्)तोिकएका ज�रवानाको सु चना) �न्छन् । दता� रहे का ���ले कानू न भं ग
�नबाट रो� सबै उिचत त�रकाह� अपनाएका र �सप्रित पु ण��पमा �ान िदएको प्रमािणत गनु� नै
ितनीह�ले आफ्नो बचाउ (िडफे�् ) गनु� �न् ।
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िय तल िदएका प्र�ह� िवषेश गरे र िबरामीह� र से वाह� िलने ह�लाई �ा� र �ाहारका से वाह�
प्रदान गन�ह�का लािग �न्।
प्र. ३१ तपाइले कोिभडर �ु खोप िलएको वा तपाइले खोप लगाउनबाट छूट पाएको प्रमाण कसरी १९दे खाउन चाहनु�न्छ?
•
•
•
•

मोबाएल फोन एप्
िल�खतमा �त्-घोिषत गन�
मलाइ थाहा छै न् ।
अ� (कृपया भ�ुहोस् )

हामी �ानेजरह�ले खोप नलगाएका कम�चारीह�प्रित कसरी प्रितिक्रया गन� छन् भने र बु� चाहन्छौ �सैले यस् प्र� िबषेश गरे र ित फ्र�लाइन �ा�से वा र सामािजक से वा प्रदान गन� कम�चारीह�को
प्रब� गन�ह�का लािग �न्।
प्र. ३२ तपाइको अिधनमा रहे का कम�चारीह�ले कोिभड-१९ र �ु खोप िलएको वा खोप लगाउनबाट छूट
पाएको प्रमाण कसरी दे खाउनु पछ� । तपाइले कसरी ितनीह�ले प्रमाण दे खाएका चाहन्छन् ?
•
•
•
•

मोबाएल फोन एप्
िल�खतमा �त्-घोिषत गन�
मलाइ थाहा छै न् ।
अ� (कृपया भ�ुहोस् )

प्र. ३३ सरकारले ित रे गुलेट् नभएका क◌ाय� �ेत्रमा काय� रत कम�चारीह�लाई कोिभड-१९ र �ु खोप
लगाउन के गन�सक्छन्?

प्र. ३४ हामी तपाइसंग एने�् िब को बारे मा �नस�े कुनै पिन प्रितिक्रयाह�को �ागत गछ� कोड् अफ् १० (क्राइटे �रया) शत� - प्रा��समा थप प्र�ाव

प्र. ३५ हामी तपाइसंग यस् परामश�को बारे मा �नस�े कुनै प्रितिक्रयाह�को �ागत गछ�।
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एने�् ए:
सरकारले �ा� तथा सामािजक सेवामा कोिभड-१९ खोप लगाउनेका सं �ा बढाउनमा
प्रो�ाहन गन� के गरे का छन्?
हामीले २०२१ को १३ फेब्रुअरीमा कोिभड-१९ �ा��न् प्रदान गन� योजना, प्रकािशत गय�। यसले खोप
िलनमा सिजलो बनाउने र खोप िलन िह�च्कचाइरहे काह�को िच�ा िनमु�ल पान� उपायह� लगाएत खोप
िलनेह�का सं�ा बढाउनमा आउदै गरे का मह�पु ण� काय� क्रम तय गरे का छन् ।
सामािजकसेवामा �ाहार
हामीले सामािजकसे वामा �ाहार िदने कम�चारीह�मा खोप िलने का सं �ा बढाउन लि�त काय� क्रमह�
संचालन ग�ररहे का छौं। काय�श��मा खोप िलने भरोसा बढाउनका लािग हामीले िय लगायतका बृहत
संचारका काय�क्रमह� संचालन गरे का छौंः
•

लि�त संचारका सामग्रीह� (पो�रह�, िभिडयोह�, िल�लेटह�, र साटासाट् गन� स�े सामािजक
संजालका सामग्रीह�) धेरै अनलाइनका स्थानह�मा राखे का छौं

•

सामािजक सेवामा �ाहार िदने कम�चारीह�लाई लि�त ग�र उनीह�को खोपप्रित भरोसा बढाउन र
नेसनल् बुिकंग सिभ� समा (राि��य बुिकंग से वा) बुिकंगको लािग प्रो�ाहन गन� खच� गरे र चलाएका
िडिजटल् िब�ापनको अिभयान

•

�े कहो�रको टु लिकट् (प्र� र उ�रह�, िनद� शन र संचारका सामग्रीह�)

•

भरोसा बढाउन र गलत खबरको प्रितरोध गन� इन्�ु नसरह� (अनलाइनका से लेिब्रटीह�, नाइकेह�
र केयर होमका खोप लगाइसकेका कम�चारीह� चलाएर सकरा�क जानकारी िदने

•

िबिभ� भाषाह�मा िवषयसूची प्रकािशत गन� र िब�ासका समुहह�म�े जसले साझे दारीमा
खोपस��� िवषयसू ची िनकाल्ने इ�ा दे खाएकाह�लाई जानकारीको िववरण िदने

•

मेिडकल िब�ह�ले सामािजकसे वामा �ाहार िदने कम�चारीह�सं ग खोप स�िध �ने िज�ासाह� र
िच�ाह�को उ�र िदने लगायत उनीह�को लािग वे िवनारह� सं चालन गन�

हामी खोप िलनेह�का दर बढाउनका लािग सहकम�ह� र �े कहो�रह�सं ग िमलेर नयाँ उपायह� प�ा
लगाइ काय��न गन� स्थािनय, �ेित्रय र राि��य तहमा क्रमश काम गद� छौं।
�ा� सेवा
एनएचएसले डे टा, एनएचएसका जनश��का प्र�ह� र िच�ाह�लाई प्र�� सु �े, र सहायता प्रदान
गर◌्ने त�रकाले लि�त संचारका सामग्रीह�लाई �ानमा राखे र इन्गेजमे�् �� ाटे जी (प्रित�ाको रणनीित)
िलएका छन्। यो एनएचएसका हरे क जनश��ले खोपको बारे मा सु िचत िनण� य गन� स�म होस् भनेर
िलएका �न्। खोप िलनेका सं�ा बढाउनका लािग अपनाएका िवषे श त�रकाह� यसप्रकारका छन् ः
•

िव�ािसलो सु चनादाताह� प्रयोग ग�र जानकारी प्रदान गन� र िच�ाह� िनमु�ल गन� ः

26

•

•

िच�ाह� िनमु�ल गन�का लािग स्थािनय मेिडकल् नाइकेह�, कम�चारी सं जालका नाइकेह�, र
�ापिलनह�को म�तमा 'भ�ु� अल टाउन् ह�् ' सं चालन गनु�

•

एचआरका िनद� शकह�लाई छलफलको समय र बार�ार सोिधने प्र�ह�
(एफए�ु ह�)का�िनक भनाइह� हटाउन प्रदान गनु� र खोप काय� क्रमको बारे मा बु झाउनु दे शभ�र रहे का मु� ट� �ह�बाट १०० भ�ा बिढ एचाआरडी उप�स्थत भएका िथए

•

िचफ् िपपु ल् अिफसर (िसिपओ) - प्रमुख अनु सन् धानकता� ह�, ट� े ड् यु िनयनह�, प्रितिनधी गन�
संस्थाह� रहे का इथिनक् माइनो�रटी ��िनकल् एड् भाइजरी समुहले खोप स���
जानकारीलाई समथ�न गनु�- ितनीह�का सद�ह�ले आफ्ना स्थािनय �े त्रह�मा खोप िलने का
सं�ा बढाउनमा काय� रत �नु

•

िसिपओ इ�े ट्स् ए�् फेिसिलटीज्स् �रिफरे �् ग्रुप - १८५,००० इ�े ट्स् ए�् फेिसिलटीज्स्
�ाफह�का प्रितिनधी गरे का मु� ट� �ह� र सं स्थाह�का प्रितिनिध गन� ह�

•

िसिपओ पादरी, िव�ास र धम�का नाइकेह�को समुह - ९०% भ�ा बढी िव�ास एनएचएसमा
प्रितिनधी गछ� न् र ित संस्थाका प्रितिनधीह�ले २००,००० कम�चारीह�लाई रोजगार िदन्छन्

•

मु��म ए�् अिफ्रकन् �ारािबयन् इ�ाइट् ग्रुप् - ३० भ�ा बढी प्रभावशाली धम�ह� ,समाज ,
भ�ा बढी वे िवनारह� १०० मेिडकल र शै ि�क नाइकेह�का समुहह�। ित नाइकेह�ले
१०० संचालन ग�र,००० भ�ा बढी ���हर◌ु का स�क�मा आएका छन् । यस समुहमा ३ वटा
ठु लो मु��म् टीभी ने�ेक�ह�, �ा� से वामा काय� रत मु��म् कम�चारीह�का प्रितिनधी गन�
ठु लो अंग र दे शमा रहे का सोमालीह�को प्रितिनधी गन� ठु लो अं ग छन्

•

५ वटा ल�न भ�रका कम�चारीह�का लािग प्रजनन् �मता (फर◌्िटिलटी) र गभ� वतीको बारे मा
प्र� उ�र काय�क्रम| िचफ् िमड् वाइफेरी अिफसर र प्रमुख डा�रह��ारा खोपह� र प्रजनन्
�मता स��� रहे का का�िनक भनाइह�लाई लि�त गरे र तयार पारे का िभिडयोह�

सहायता िदने भलाकुसारीह�ः
•

•

िसिपओले (एनएचएस) सबै ट� �का िचफ् एक◌्िस�ुिटभह� र ह्यु�ान �रसोस� का
नाइकेह�लाई एनएचएस कम�चारीह�सं ग खोप स��� रहे का िवषे श िच�ाह� िनमु�ल गन�
आफ्ना लाइन �ाने जरसं ग (वा ट� �का ���) सहायता िदने १ टु १ (दु ईजना मात्रै �ने )
भलाकुसारी गन� िदनु पन� आग्रहकासाथ लेखेका छन् । यो प◌्राइमरी केयरबाट (मु � �ाहार)
िसकेका पाठमा आधा�रत छन्। यसमा के पाइयो भने सु चनामुलक १ टु १ भलाकुसारी गरे पिछ
सु�मा खोप अ��कार गरे काह�का िनण� य प�रवत� न गन� मा ७०सं भावना �न्छन् । यस %
भलाकुसारी प�ात सबै �ेित्रय भागह�मा खोप िलने ह�का सं �ा ब�ो जसमा केिह �े ित्रय
भागह�मा १०% भ�ा बिढ पाइयो।

ित ल�् नमा रहे का लगाएर ट� �् ह�ले अपनाएका उ�े खिनय उपायह� यसप्रकारका छन् ः
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•

हरे क ट� �मा रहे का "�ा��न् �ामिपयनह�" - �ा��न् �ामिपयनह�ले खोप स���
वकालत गन�मा समय छु �ाउनु र ितनीह�का िडपाट� मे�मा कसै को खोपप्रित िच�ाह� भएमा
स�क�का लािग उपल� �नु

•

��िनकल इ�ाइटलाई �ानमा राखे र जानकारी िदने - मेिडकलका िव�ासीलो ���ले
िदएका जानकारीले कुनै कम�चारीमा रहे का िह�च्कचापन हटाएर भरोसा बढाउन मह�पू ण�
�न्छन्। हामीले प्राइमरी केयरबाट (मु� �ाहार) िसकेका पाठले डा�रह�सं ग �ने १ टु १
भलाकुसारी गरे पिछ सु�मा खोप अ��कार गरे काह�का िनण� य प�रवत� न गन� म◌ा ७०%
संभावना रहे का दे खाउछन्

•

ब�ीइं ग (एक अका� लाई सहयोय गनु� ) - खोप लगाउने सं�ामा राम्रो नितजा िनकालेका ट� �ले
कम नितजा िनकालेका ट� �लाई उनीह�ले िलएरा खोप स��� रणनीितह� आदानप्रदान गन�

•

धम� िव�ासका नाइकेह�को सहायता - ट� �ले ितनीह�का खोप लगाउ अिभयानमा िव�ासका
नाइकेह�को सहायता िलन क्रमश गनु� । यो िबषे श गरे र रामाधानको समयमा सफल भएका
िथए, जुनबेला हाम्रो रा��� य वोक�सप् क��िडरे स�् फर् रामाधान सं चालन ग�र ट� �का
इमामह�को सहयतामा खोपको वकालत गन� अवसर िदएका िथए

•

खोप के�ह�मा (भ◌्या��न् हब्) खोप लगाउन लिचलो समय र सिजलो त�रका - खोप
के�ह�ले राती काम गन� कम�चारीलाई िमल्ने समयमा खोल्ने र पिछ खोल्ने समय िनकाल्ने।
कम�चारीह�लाई उपयु � समय र स्थानमा खोप लगाउनको लािग ितनीह�को आइडी दे खाइ
वैक��क् खोपका स्थानह� (ज�ै फाम�स◌ीह�) चलाउनु भने र मेसेज पठाउन क्रमश गन�

•

कम�चारीह�का संजाल चलाउने - सं स्थाह�लाई सहायता िदने र िबएएमई, आइमाइको र ��ै
प्रकारका संजालह�संग िमिटं ग गन� र कम�चारीह�लाई उप�स्थत �न प्रो�ाहन गन�

•

प्रजनन् �मतास��� भ�ु�अल् प्र� उ�र काय� क्रम - ल�नमा रहे का कम�चारीह�ले भाग
िलएका िथए जसमा खोप िलएर पु �ष र मिहलाको प्रजनन् �मतामा पान� स�े
असरह�काबारे मा रहे का िज�ासाह� र िच�ाह� उठाउने मौका पाएका िथए

सरकारले �ु लगाउनेका सं�ा बढाउनमा प्रो�ाहन गन� के गरे का छन्
सामािजक से वाका काय�कता� ह�
सामािजकसेवाका कम�चारीह� सबैले �ु खोप लगाउन् भने र िनि�त गन� का लािग सरकारले हरे क बष�
एनएचएस�ारा आकिष� त �ु खोप काय�क्रममा खच� ग�रराखे का छन् । यो ित सामािजक से वामा �ाहार
प्रदान गन� �� कम�चारीह�ले आफ्ना काय� स्थलबाट खोप लगाउन नपाएकाख�मा ितनीह�ले आफ्ना
िजपी वा फाम�सीबाट िनशु � खोप लगाउन पाओस् भ�का लािग �न् । सरकारले २०२० दे �ख २०२१ का
ॠतुमा सामािजक सेवामा �ाहार प्रदानगन� कम�चारीह�लाई (ितनीह�का पे शेवर �ा� इ��म्
भएतापिन वा नभएतापिन) १००% प्र�ाव प्रदान गरे का िथए। खोप लि◌ने का सं �ा बढाउनका लािग
सरकारले अपनाएका अ� त�रकाह� यसप्रकारका छन् ः
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•

खोप लगाउनका लािग रा�खएका शत�ह� हटाउने ज�ै उदाहरणका लािग आइडी दे खाउनु पन�

•

यो� फाम�िस�ह�ले सामािजकसे वामा �ाहार प्रदान गन� बय� कम�चारीह�लाई ितनीह�को
काय�स्थलमा गई खोप लगाइिदने जसले गदा� ितनीह�ले खोप लगाउनका लािग छु �ी िलन वा अक�
स्थानमा जानका लािग यात्रा गन�पद� नन्

•

लि�त संचारका सामग्रीह� (पो�रह�, िभिडयोह�, िल�लेटह�, र साटासाट् गन� स�े सामािजक
संजालका सामग्रीह�) िसएआरई एप् , प्र�क ह�ामा प्रकािशत �ने पित्रका, र बय�
सामािजकसे वा र िडएचएससीका सामािजक सं जालह�मा िबतरण गन�

•

सामािजकसे वामा �ाहार िदने कम�चारीह�लाई लि�त ग�र उनीह�को खोपप्रित भरोसा बढाउन
खच� गरे र चलाएका िडिजटल् िब�ापनको अिभयान

•

एनएचएस वा स्थािनय िनकायका पे शेवर �ा� इ��म् अ�ग�त �ा�से वाका कम�चारीह�ले
(रिज�ड्� नस्� लगाएत) अ� कम�चारीह�लाई खोप िदनमा सहयोग गन�

�ा�सेवाका काय�कता�ह�
२०११ दे �ख केिह उपायह� अपनायका छन् जसका कारण खोप िलने का कम् सं �ा बढाउनमा
सकरा�क असर पाइएका छन्ः
• २०११ दे �ख २०१२ को ॠतु मा �ु खोप लगाएका दर बढाउने काय� क्रम अ�ग�त '�ु फाइटर् '
अिभयान चलाएका िथए। यो िडपाट� मे�् अफ् हे �को (अिहले िडएचएससी भिनन्छ) खच� मा
एनएचएसका इम्�ोएरह�ले �ा�सेवाका कम�चारीह�मा खोप िलने भरोसा बढाउन सं चालन
गरे का िथए। २०१९ दे �ख २०२० को ॠतु मा िव�ापन अिभयन सं चालन गन� िज�े वारी िपएचई र
एनएचएसईआइलाई िदएका िथए
• २०१३ दे �ख २०१४ को ॠतु मा िडएचएससीले ितनीह�का ल� ७५% तोकेका िथए र किमसिनं ग फर्
�ािलटी ए�् इ�ोभेसन् (िस�ुयुआइएन) ��म् �ाएका िथए
• २०१८ दे �ख २०१९ को ॠतु मा कम�चारीह�ले 'अ�् आउट् (मन्जु री छै न) फाराम भनु� परे का िथए
•

२०१९ दे �ख २०२० को ॠतु मा - एनएचएसईआइले उ� र कम् प्रदश� न गन� ट� �ह� दु बैलाई
संयु��पमा �ानह� साटासाट् गन� कालािग 'बि�ं ग' प्रणाली लागु गरे का िथए

•

िबिभ� श्रोताह�लाई लि�त गरे र तयार पारे का िबषे श सामग्रीह�

•

एनएचएस इं ग�ा�का ब�र� डा�रह�ले कम�चारीले �ु खोप िलनु पन� को मह�पु ण�ता र
कम�चारीले खोप लगाउने सं�ा बढाउनमा प्रो�ाहन गन� मा जोड् िददै ट� �का िसइओह�लाई
लेखेका पत्र

•

�ा�सेवाका कम�चारीह�लाई खोप प्रदानकाबारे मा रहे का केस् �डीह�को सं कलन, उ�
प्रदश�न गरे का ट� �ह�ले ितनीह�का उ�म अ�ास र मु� पाठह� साट् ने
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•

अिभयानका मु� स�े शह� बुलेिटन्, सामािजक सं जाल र �े कहो�रह�का सं जालह�बाट
िवतरण गरे का

िय उपायह�को अलवा एनएचएस इं ग�ा�ले �ा�से वाका कम�चारीह�ले खोप लगाएका दर
�ानपुव�क िन�र�ण गरे का िथए र �ेित्रय�पमा ट� �ह�को उ�ती र सम�ा भएको �े त्रह�का पु निव� चार
गन� बार�ार िमिटं गह� संचालन गरे का िथए।
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एने�् िब - कोड् अफ् प्रा��समा गरे का थप प्र�ाव - शत� (क्राइटे �रया) १०
रे गुलेट् गरे का िक्रयाकलापह� प्रदान गन� सं स्थाह�
रे गुलेट् गरे का िक्रयाकलापह� 17 प्रदान गन� दता� भएका संस्थाह�ले ितनीह�सं ग कोिभड-१९ र �ु खोप
स��� यस प्रकारका नीितह� र प्रिक्रयाह� ठाउमा छन् भने र िनि�त गनु� पछ� ः
16

ित िस�ुसीले रे गुलेट् गरे का िक्रयाकलापह� प्र���पमा प्रदान गन� काय� रत कम�चारीह�ले आव�कता
अनुसार एमएचाआरए ��कृत प्रा� कोिभड-१९ र �ु खोप तोिकएका छूट समयिभत्र (ग्रेस् िप�रयड् )
लगाइसकेका छन् भनेर दता� भएका ���लाई प्रमाण दे खाउन पछ� न्। ित काय� रत कम�चारीह� जसले
िग्रन बुकको संक्रमण रोगह�का िब�� खोप लगाउने स��� रहे का िनयमह�को आधारमा कोिभड-१९
रवा �ु खोप मेिडकल कारणह�ले लगाउन नपरे मा �सको प्रमाण दे खाउन पछ� न्।/
ित मेिडकल कारणह�ले खोप नलगाएका काय� रत कम� चारीह�का लािग दता� भएका �ाने जरह�ले (वा
समानका ���ले) जो�खम लेखाजोखा गनु� पछ� र जो�खम घटाउन उिचत उपायह� िलनु पछ� ।
दता� भएका संस्थाले िय प्रदश� न गन� आव�क छन् ः
•
•
•
•

मािथ भिनएका प्रमाणह� प्रदान गरे को रे कड्� । डे टा प्रोटे �न् ए�् २०१८ अनु सार दता� रहे का
यस् रे कड� लाई �ाने जरले (वा समानका ���) सु रि�त�पमा रा�े छन् ।
रे गुलेसन् १२ अ�ग�त ित काय� रत कम�चारीह�का खोपप्रित रहे का यो�ता बार�ार पू निव� चार
ग�रनेछ
खोपका बारे मा ित काय� रत कम�चारीह�सं ग उिचत सहायता र जानकारी �ने छ
खोपका बारे मा ित काय� रत कम�चारीह�लाई खोप लगाउनमा उिचत सहायता प्रदान गन�

एने�् िस:
समानतामा पन� असरह�:
हामीले गरे का प��क् से �र् इ�ािलटी �ुटीको (िलएसईडी) सु �वातको िवष्लेशणले कोिभड-१९ र �ु
खोपह� �ा� तथा समाजमा �ाहार िदने स्थानह�मा आव�क बनाएमा केिह समुहह�लाई असर
पान� सक्छन् भनेर जनाएका छन्।

रे गु लेट् गरे का िक्रयाकलापह� प्रदान गन� दता� भएका सं स्थाह�ले निस� ग र ���गत �ाहारकालािग ���ह�लाई बास
प्रदान गछ� न् भने यो िनयमावलीमा रहे का यस ख� लागु गनु� �दै न िकनभने यसमा कोिभड-१९ खोपस��� आव�कताह�
िदएका छन्। दता� भएका सं स्थाहर◌ु ले यो िनयमावलीमा रहे का ख� लागु गनु� पछ� जसमा िबषेश गरे र केयर होमह�मा
कोिभड-१९ खोपस��� रहे का आव�कताह� िदएका छन्।
17
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�ा�सेवाका जनश��
यस् िवष्लेशण एनएचएसका जनश�ी र िजपीका जनश�ीको आधारमा एनएचएस िडिजटलले
िनकालेका डे टामा आधा�रत छन् 18। अिहले उपल� भएका जनश�ीको डे टाले प्रायज�ो (तर सबै
होइन) असर पान� समुहह�को प्रितिनिध गरे तापिन यस् तल उ�े ख ग�रएका जनश�ीको बनावट ित
असर परे का कम�चारीका समुहह�मा िदइएका सु चीह�को बनावटमा फरक रहे को प्रमाण छै न।
17

िलंग
एनएचएसका ७५% र िजपीका ८०% जनश�� मिहला छन् । अिफस् अफ् ने सनल् �ािट�ी�ले
(ओएनएस) २०२१ को मे दे �ख जुन स� िलएका डे टाले कोिभड-१९ खोप िलने प्रित �ने िह�च्कचाइ पु �ष र
मिहलामा समान पाइयो (४% मा) (तर अ� प्रमाणले िह�च्कचाइपन् पु �षमा कम् दे खाउछन् )। मिहलाले
खोप लगाउनमा धेरै बाधाह� पाउनसक्छन् (उदाहरणका लािग ितनीह�सं ग धेरै �ाहार गनु� पन�
िज�ेवारी �नसक्छन् जसले गदा� खोप के�मा यात्रा गन� खु िबमा असर पान� स�ेछन् )। यस नीित
काय��न गरे मा खोप लगाउनमा आइपन� बाधाह� हटाउने प्रभावशाली त�रकाह�लाई �ान िदइने छन् ।
ल�िगक रोजाइ
एनएचएसको जनश��म�े ७०% जित िवप�रत िलंगप्रित आकिष� त �न्छन् भने लगभग १दु बै िलंगप्रित %
२ आकिष�त �न्छन् र% समिलंगी छन् (१८% कम�चारीले आफ्नो िलंगको प�रचय खु लाएका छै नन् )। यहा
िदएका प्रितशत प्रायज�ो कम�चारीका सबै समुहह�मा उि�कै छन् (ए�ुले�का कम�चरीह� र �हा
काय�रत सपोट्� कम�चारीह�िबचमा िवप�रत िलंगप्रित र दु बै िलंगप्रित आकिष� त �ने का सं �ा धेरै छन् )।
ल�िगक रोजाइका आधारमा खोपप्रित �ने िह�च्कचाइमा फरकता भएको कुनै प्रमाण छै न। ���ह�ले
�ा�कम�ह�लाई आफ्नो ल�िगक रोजाइ खु लासा गनु�पन� आव�कता नभएकाले यिद यस् नीित लागु
गरे मा िय समुहह�लाई पान� स�े असरह� पू ण��पमा प�ा लगाउन किठनाइ �ने छन् ।
िलंग पूनःतो�े
हामीसंग �ा�सेवामा काय� रत ट� ा�जे �र् वा जे �र् नन् -कम्फोिम�ग जनश�� सं�ाको डे टा छै न।
यस् समुहले खोप लगाउन उ� मात्रामा िह�च्कचाउछन् भने र दे खाउने कुनै प्रमाण पिन छै न। तर,
�रपोट� ह�ले यस संर�ण समुहका ���ह�ले �ा�से वा िलने दौरानमा केिह किठनाइह� भोगेका
जनाएका छन् , जसले गदा� ट� ा�जे �र् ���ह�लाई मेिडकल् उपचार िलनमा रोकावट पन� सक्छन्।
�सकारणले गदा� ितनीह�ले कम् मात्रामा िजपीमा दता� गन� स�े , वा खोप लगाउन गरे का िनम�णाको
कम् मात्रामा प्रितिक्रया िदनस�े �न्छन्। सरकारले काय� �न गरे का एलिजिबटी ए�न् �ानले यस्
समुहले सामना गनु� परे का य�ा मािमलाह� हे द�छन् । नीितको काय� �नले खोपह� सिजलो�पमा
लगाउन सहयोग गन�छन् (उदाहरणका लािग काय� स्थलमा खोप लगाइिदएर)। तर डे टा पया� � उपल�
नभएकाले यस नीितले यस समुहलाई पान� स�े असर पू ण��पमा प�ा लगाउन किठनाइ पन� छन् ।

इं ग�ा�मा रहे का एनएचएस ट� �ह� र िसिसिजह�को एनएचएस ह��टल् ए�् क�ुिनटी हे � सिभ�समा
(एचिसएचएस्) काय�रत कम� चारीह�को मािसक जनश�� चलाई िनकालेका एनएचएस जनश�ी उ�ेख डे टालाई
एनएचएस िडिजटलले प्रकािशत गरे का डे टा (प्रमुख �ाहार िदने कम�चारी समावे श छै नन्)। इं ग�ा�मा रहे का िजपीह�,
नस�ह�, डाइरे �् �ासे �् केयर लगाएत िजपीमा काय�रत एड् िमन्/नन् -��िनकल् कम� चारीहर◌ु को िजपी जनश�ी
उ�ेख डे टालाई एनएचएस िडिजटलले प्रकािशत गरे का डे टा।
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अपांगता
एनएचएसका जनश��म�े ४% अपां ग कम�चारीह� छन् (तर १०ले आफ्नो अपां गता खु लासा गरे का %
छै नन्)। मेिडकल कारणले गदा� खोप लगाउनबाट छूट पाएका अपां ग कम�चारीह�लाई यस नीितले छूट
िदनेछन्। तर यिद बढी मात्रामा सहकम�ह�ले खोप लगाएमा यस नीितले ित छूट पाएका
कम�चारीह�लाई थप संर�ण प्रदान ग�र सकरा�क असर पान� छन् । यस् नीित लागु �नु भ�ा अिघ केिह
अपां ग कम�चारीह�ले ितनीह�लाई सिजलोसं ग से वा उपल� नभएकाले किठनाइ भो� परे का
�नस�ेछन् जसले गदा� ितनीह�ले कम मात्रामा खोप लगाएका �नसक्छन् (उदाहरणका लािग
ितनीह�ले पढ् नस�े ढाचामा जानकारीका सामग्रीह�को अभाव �नु वा खोप के�ह�स� यात्रा गन�
किठनाइ �नु)। खोप लगाउनमा आइपन� बाधाह� हटाउन ितनीह�ले पढ् नस�े ढाचाह�मा िनद� शन र
जानकारी उपल� गराउने लगाएत सबैभ�ा बिढ प्रभावशाली त�रकाको िबचार ग�रने छ।
उमेर
एनएचएसका जनश��मा रहे का िय २५ दे �ख ३४, ३५ दे �ख ४४ र ४५ दे �ख ५४ को उमेर समुहमा
हरे कको प्रितशत सं�ा लगभग २५% छन्। लगभग ६बष� भ�ा कम् उमेरका छन् २५ कम�चारीह� %
२ भने % जित ६५ को उमेर वा �ो भ�ा बिढ छन्। एमबुले� से वा र �सका सपोट� कम�चारीह�
बिढमात्रामा जवान उमेरका �न्छन् भने बृ� उमेरकाह� बिढमात्रामा एनएचएसका इन्फ्रा�� �र्
सपोट� का कम�चारी �न्छन्। यिद यस् नीित लागु ग�रएमा बृ� कम�चारीह�लाई फाइदा पन� दे �खन्छन्
िकनभने उमेरका कारणले गदा� उनीह� संक्रमणबाट �ने नकरा�क असरह�को उ� जो�खममा छन् ।
हालसालै ओएनएसले िनकालेका डे टाले साधारण जनसं �ाम�े जवान ���ह�मा कोिभड-१९
खोपप्रित बिढमात्रामा िह�च्कचाइ रहे को दे खाइएका छन् – ४% साधारण जनसं �ाको तु लनामा १८ दे �ख
२१ बष� उमेर समुहमा ९१० उमेर समुहमा २५ दे �ख २२ र %% छन् । ितनीह�का सोचाइमा सं भवत
ितनीह� संक्रमणबाट �ने मृ�ु वा जिटल् असरह�बाट कममात्रा जो�खममा पन� भएर �नसक्छन् । यस्
नीित काय��न होस् वा नहोस्, सरकारले ितनीह�लाई खोप लगएबापत �ने सं भवत ���गत
फाइदाह� लगाएत ितनीह�का सहकम�ह�, िबरामीह� र प�रवारका सद�ह�लाई �नस�े
फाइदाह�को जानकारी िदन क्रमश गन�छन् ।
धम� वा िव�ास
एनएचएसका जनश��म�े सबैभ�ा बिढ मा�े धम� िक्र�स्चयन �न् (४३% छन् ) र �सप�ात एिथ�्
(धम� नमान◌्ने ) �न् (१२%) - अ� प्रमुख धम�ह� मा�े पिन छन् । हालसालै ओएनएसका िनकालेका डे टा
अनुसार बय� िक्र�स्चयनह�का तु लनामा (३%) मु��म् (१५%) र 'अ�' (११%) धम� मा�ेह�मा कोिभड१९ खोप िलनेमा िह�च्कचाइ बिढ िथयो3]। अ� धम� समुहह�सं ग तु लना गदा� त�ा��पमा �ित ठु लो
फरकता दे �खएका िथएनन् । केिह ���ह�ले धािम�क वा अधािम�क�पमा ितनीह�मा रहे का
िव�ासह�ले गदा� खोप लगाउने िब�� रहे का �नसक्छन्। यिद यस् नीित लागु ग�रएमा, ित ���ह�ले
उनीह�का ��ा िव�ासह�का अलवा खोप लगाउनु पन� �न्छन् , वा ितनीह�ले नलगाएमा कानू नी
आव�कता नपु या� एका ठह�रनेछन् र ितनीह�ले रोजगारबाट रािजनामा िदनु पन� �नस�े छन् ।
सरकारले धािम�क समुहह�संग िमलेर सहकाय� गरे का छन् र क्रमश गन� जा�र रा�ेछन् । सरकारले
िबिभ� समुहह�मा कोिभड-१९ र �ु खोपह� लगाउने का सं �ा बढाउन के क�ा काय� ह� ग�रसकेका
छन् भनेर जानकारीका लािग एने�् ए हे नु�होस् ।
गभ�वती र �ाटिन�टी (प्रसूित)
�ा�सेवामा काय� रत जनश�� मु� गरे र मिहला भएकाले साधारण जनसं �ाम�े यहाका
जनश��मा गभ�वती �नेका सं�ा बिढ �न्छन् । अिहले गभ� वती मिहलाह�लाई िसजनल् �ु को लािग
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प्राथिमकता िदएका छन् ('छूटह�' ख�मा हे नु�होस् )। जे िसिभआइले गभ� वती �ने बेलामा खोप िलने बारे
िदएका स�ाहको अपडे ट् २०२१ को एिप्रलमा गरे का िथए जु न यस परामश� का अगाडी नै बताइसकेका
छन्। यसले गभ�वती मिहलालाई उनीह�का उमेर र जो�खम समुहका ���ह�का आधारमा कोिभड१९ को खोप िदइनु पछ� भनेर भनेका छन्। पिहला�नपान गराउने ले खोप लगाउन प्रो�ाहन ,
,ग�रएतापिन गभ�वती भएका बेलामा िनयिमत खोप लगाउन स�े स�ाह िदएका िथएनन् । �सकारण
गभ�वती र स्थनपान गराउने �ा�सेवाका कम�चारीह�ले कोिभड-१९ खोप लगाइसकेका सं �ा सं भवत
न�न सक्छन् । तर २०२१ जुलाइमा, इं ग�ा�का िचफ् िमड् वाइफेरी अिफसरले गभ� वती मिहलालाई
खोप लगाउन आवाहन् गरे का िथए र रोयल कलेज् अफ् िमड् वाइभस् र रोयल कलेज् अफ्
अ�ट� े िट� िसय�् ए�् गाइनाकोलोिज�् स दु बैले गभ� वती मिहलाह�लाई कोिभड-१९ खोपले सं क्रमणबाट
�ने जिटल् असरह�बाट धेरै बचावट गन� भएकाले �सकालािग िसफा�रस् गरे का छन् ।
िववाह र िसिभल् पाट� नरिसपह�
कोिभड-१९ र �ु खोप कम�चारीह�ले लगाउनु पन� आव�कता लागु गरे मा यसले िववाह र िसिभल्
पाट� नरिसपको �ाटस् अनुसार बिढ वा कम् असर पान�का बारे मा हामीसं ग अिहले प्रमाण छै न।
जात
Minority ethnic groups account for over 20% of the एनएचएसका जनश��मा २०% भ�ा बिढ र
िजपीका जनश��मा १५% भ�ा बिढ अ�सं �क जाितय समुहह� छन् । पिहलाको खोप
काय�क्रमह�बाट िलएका प्रमाणले अ�सं�क जाितय समुहह� प्रायज�ो गरे र खोप िलनबाट बिढ
िह�च्कचाउछन् भनेर जनाएका छन् (उदाहरणका लािग िसजनल् फ्लु र �ु मक�ोल् खोपह�)। यो
�भाव महामारीका सु �वातमा दे �खएतापिन, अिहले जनसं �ामा �स् िह�च्कचाइपन् घटे क छन् (तर
समानुपाितक�पमा छै न्)। नेसनल् �ािट���ले हालै गरे का िवष्लेशणले (२०२१ मे दे �ख जु नस� (
गोरोबण�का जवानह�का तु लनामा (४%) कालोबण� का वा कालोबण� का बेलायती जवानह�मा सबैभ�ा
बिढ (१८%) खोप लगाउनेप्रित िह�च्कचाइ रहे को दे खाइएका छन् 3]। खोप लगाउने सं �ामा
(राि��य�पमा उ� छ, ७२.९% मा) गोरोबण� संग तु लना गदा� हाम्रो अनु स�ानले कालोबण� मा कम् र
एिसयन् जाितयबग�मा धेरै पाइएका छन् (खोप काय� क्रम काय� �न अनु सार उमेर समुह प�रवत� न ग�रएका
छन्)।
खोप िलने िनण�यमा असर पान� कारणह� कोिभड- १९ भ�ा अगाडीदे �ख नै िथयो र यसमा खोपले प्रदान
गन� प्रभाव र सुर�ामा कम् िव�ास र भरोसा, खोप लगाउनमा किठनाइह� र सामािजक-आिथ� क �ाटस्
ज�ा कारणह� पछ� न् । सरकारले जाितय अ�सं �ाह�मा खोप िलने का दर बढाउनका लािग धेरै
मा�मह� अपनाएका छन्। सरकारले िबिभ� समुहह�मा कोिभड-१९ र �ु खोपह� लगाउने का सं �ा
बढाउन के क�ा काय� ह� ग�रसकेका छन् भने र जानकारीका लािग एने �् ए ह◌े नु� होस् । िय बण� न
ग�रएका काय�ह�लगाएत, यहा अ� अपनाएका उपायह� िदएका छन् (तर यितमात्रै होइन)
i)अ�सं�क जातका �ा�सेवा पे शेवरह�, धािम�क र समाजका नाइकेह�ले ितनीह�का समाजको
प्रितिनिध गन� उनीह�का लािग िबषेश संस्थाह�सं ग (एजे �ी) िमलेर छलफलका लािग िमिटं गह�
संचालन गन� ii)अ�सं�क जातका िव�ासिसला �ा�से वा पे शेवरह� र से लेिब्रटीह� (जो िमिडया र
िडिजटल् श्रोतह�मा आइरहन्छन्) चलाएर स�ादकिदय िबषयब�ु िनकाल्ने ।
हालको प्रमाणले जाितयअ�सं�क समुदायका ���ह�लाई कोिभड-१९ लागेमा मृ�ु �नस�े
संभावन बिढ �न्छन् भनेर दे खाउछन्9। कालोबण� का अिफ्रकन् र कालोबण� का �ारािबयनमुलका
���ह� उ� जो�खममा दे �खन्छन्। इं ग�ा�मा, यस् �ा� असमानताह�ले गदा� जाितय
अ�सं�क समुदायह�लाई कोिभड-१९ ला�स�े र मृ�ु �नस�े बिढ सं भावना �नस�े छन् ।
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कालोबण� , एिसएन् र जाितय अ�सं�क समुदायह�ले खोप लगाउने कम सं भावना दे �खएका छन् ।
�सकारण, सबै काय� रत कम�चारीह�ले कोिभड-१९ खोप लगाउनु पन� आव�कता राखे मा ित जाितय
समुदायका कम�चारीह�लाईकोिभड-१९ सं क्रमणबाट �ने असरह�बाट िवषे श फाइदा �नस�े छन्
िकनभने �ो भ�ा अिघ ितनीह�लाई संक्रमणबाट सं र�ण नभएका �नसक्छन् ।
साधारण जनसं�ा भ�ा �ा�सेवाका काय� कता� ह� �ु सं क्रमणबाट उ� जो�खममा �न्छन् भने र
यस परामश�को अिघ बताइसकेका छन्। यसको अलवा, खोप लगाउनका लािग प्राथिमकतामा नपरे का
���ह�म�े (लंग टम्� मेिडकल कारणले होइन इ�ादी.), गोरोबण� का बे लायती समुहभ�ा कालोबण� ,
दि�ण एिसयाका र िमिश्रत समुदायह�लाई बिढ �ु लाग्छन् भने र प्रमाणले दे खाउछन् । सं क्रमणको
कारणले कम�चारीमा बढे को रोगभार र अनु प�स्थती हे दा� काय� रत कम�चारीह�ले �ु खोप लगाउनु पन�
बनाएमा जाितय अ�सं�ा कम�चारीह�ले �ु को सं क्रमणबाट �ने बेफाइदाह� हटाउन स�े दे ख्छन् ।

सामािजकसेवाका जनश��
िलंग
सामािजकसेवाका जनश��मा पु �ष भ�ा मिहला धेरै छन् । २०१९ दे �ख २०२० को ॠतु मा
सामािजकसेवाका जनश��म�े ८२% मिहला र १८पु �ष कम�चारीह� िथए। % �सै ले केयर होमह�मा
कोिभड-१९ खोप लगाउनु पन� नीितले पु �षलाई भ�ा मिहलालाई धेरै असर पाछ� न्। मिहलाले खोप
लगाउनमा धेरै बाधाह� पाउनसक्छन् (उदाहरणका लािग ितनीह�सं ग धेरै �ाहार गनु� पन� िज�े वारी
�नसक्छन् जसले गदा� खोप के�मा यात्रा गन� खु िबमा असर पान� स�ेछन् )। यस नीित काय� �न गरे मा
खोप लगाउनमा आइपन� बाधाह� हटाउने प्रभावशाली त�रकाह�लाई �ान िदइने छन् । बय�लाई
�ाहार िदने सामािजकसे वा �ेत्रमा काय� रत कम�चारीह�लाई खोप लगाउनु पन� आव�कता लागु ग�रएमा
मिहलालाई अनु शासनस��ी कदम काय�स्थलमा चाले र असमानता�पमा जो�खममा पान� सक्छन् र
ितनीह�ले सं भवत रोजगार गुमाउन सक्छन् ।
ल�िगक रोजाइ (से�युअल् ओ�र�े सन्)
ल�िगक रोजाइका स��मा बय�लाई �ाहार िदने सामािजकसे वाको काय� कता� ह�को त�ां क हे दा�
�हा कुनै प्रमाण उपल� छै न् । (स्वा�से वाका जनश��मा रहे का यस् समुहकोबारे मा थप
जानकारीका लािग 'ल�िगक रोजाइ' ख� हे नु�होस् )।
िलंग पूनःतो�े (जे �र् �रएसाइ�मे �्)
हामीसंग �ा�सेवामा काय� रत ट� ा�जे �र् वा जे �र् नन् -कम्फोिम�ग जनश��को सं �ाको डे टा छै न।
(�ा�सेव◌ाका जनश��मा रहे का यस् समुहकोबारे मा थप जानकारीका लािग ल�िगक
पूनःतो�े/जे�र् �रएसाइनमे�् ख� हे नु�होस्)।
अपांगता
लेबर् फोस्� सभ�मा (एलएफएस) आधा�रत ���् फर् केयर् �रपोट� का अनु सार इं ग�ा�का १८%
जनसं�ा अपां ग छन्। िडस् एिबिलटी िड��िमने सन् ए�् १९९५ ड)ि◌िडए) का प�रभाषा अ�ग�त
सामािजकसेवा पेशाह�मा काय� रत २२कम�चारीह� अपां ग छन् भने र एलएफएस जनाउछन् । तर %
िनकालेका डे टामा (ड् �ुिडएस-एएसिस) इम्�ोयरह�को �रपोट� मा आधा�रत भई ���् फर् केयरले
२ अपां ग कम�चारीह�को सं�ा% दे खाउछन् िकनभने यसमा एलएफएसले राखे का 'वोक�-िलिमिटं ग
िडसएिबिलटी/काममा-ब�े ज बनाउने अपां गता' को श्रे णीमात्र राखे का छन् । हामीसं ग अपां गताको
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कारणले कोिभड-१९ खोप लगाउनबाट छूट पाएका कम�चारीह�को सं �ाको डे टा पु रा नभएतापिन ,
यिद बढी मात्रामा ितनीह�का सहकम�ह�ले खोप लगाएमा ित छूट पाएका कम�चारीह�लाई थप सं र�ण
प्रदान ग�र सकरा�क असर पान�छन्।
उमेर
��लस् फर् केयरका डे टाले जनाएअनु सार सामािजकसे वामा काय� रत बय� कम� चारीह�का म�म
उमेर ४४ बष� रहे का छन् जसमा २५ बष� भ�ा कम् उमेरका ९%; २५ दे �ख ५४ िभत्रका ६५%; र ५५ बष�
भ�ा मािथका २७छन् %। लगभग १५% सामािजकसे वामा काय� रत वय� कम�चारीह� ३० बष� भ�ा
कम उमेरका मिहला छन् भनेर हामी अनु मान गछ�। यस् समुह िबषे श गरे र खोप लगाउन िहच्िकचाउने
छन् र �सैले ितनीह�लाई यस् नीितले ठु लोमात्रामा असर पान� सक्छन् ।
जवान ���ह�लाई आफुखुशी खोप लगाउनमा प्रो�ाहन ग�र नकरा�क असरह� घटाउन, ित
सामािजकसेवामा काय� रत बय� ���ह�लाई लि�त ग�र िनकालेका सं चारका सामग्रीमा
कम�चारीह�को िबषेश िच�ाह�लाई स�ोधन गरे का छन् । ितनीह�ले खोप लगाएबापत आफ्ना
प�रवारलाई लगाएत सहकम�ह�, सेवा-प्रा� गन� ह�लाई र िबरामीह�लाई सं भवत �नस�े फाइदाह�
दे खाएका छन्। ित संचारका सामग्रीह�मा केयर होमका कम�चारीह�को िभिडयो, कम�चारीह�लाई खोप
लगाउनमा प्रोत◌्साहन ग�र उपयु � अ�ास िदएका �गह�, आफ्नो िह�च्कचाइपन् हटाएर खोप
लगाएका कम�चारीह�को कथा, र कम�चारीह�ले खोप लगाइरहे का िभिडयोह� समावे श छन् ।
धम� वा िव�ास
धम� र िव�ासका कारणले कोिभड-१९ खोप लगाउन िह�च्कचाउने सामािजकसे वामा काय� रत
कम�चारीह�को कुनै डे टा हामीसंग छै न। (�ा�से वाका जनश��मा रहे का यस् समुहकोबारे मा थप
जानकारीका लािग 'धम� वा िव�ास' ख� हे नु�होस् )
िववाह र िसिभल् पाट� नरिसपह�
(�ा�सेवाका जनश��का लािग 'िववाह र िसिभल् पाट� नरिसपह�' ख� हे नु�होस्)
गभ�वती र �ाटिन�टी (प्रसूित)
सामािजकसेवाका जनश��मा धेरै मिहला छन् भने र अिघ नै भिनसकेका छन् । (�ा�से वाका
जनश��मा रहे का यस् समुहकोबारे मा थप जानकारीका लािग 'गभ� वती र �ाटिन� टी' ख� हे नु�होस् )
जात
���् फर् केयरबाट िनकालेका जनश��को डे टाले केयर �े त्रमा िबिभ� प्रकारका जाितयबग�ह�
काय�रत रहे को दे खाएका छन्। इं ग�ा�का समग्र जनसं �ाम�े ७ मा १ (१४%) काय� रत जनश��
कालोबण�, एिसएन् वा अ� जाितय अ�सं�कह� छन् । यसको तु लनामा सामािजकसे वा जनश��मा
काय�रत ५ मा १ कम�चारीह� कालोबण�, एिसएन् वा अ� जाितय अ�सं �कह� पद� छन् ।
सामािजकसेवाक◌ा बय� जनश��म�े अिफ्रकनमु लका कालोबण� र �ारािबयनमुलका कालोबण�
कम�चारीह� १२% छन् (समग्र जनसं�ामा ३ ।(मात्र छन् %
काय�रत कम�चारीह�ले कोिभड-१९ खोप लगाउनु पन� आव�कताबाट िन�ेका केिह असरह� ,
बारे मा १९-सामािजकसे वा प्रदानगन� स्थानह�मा कोिभडसां �ृितक�प र भाषागत�पमा उिचत
सामग्रीह� उपल� गराएर �ुनीकरण गन� स�े छन् । समाजह�लाई लि�त ग�र समाजका नाइकेह�सं ग
साझेदारी गरे र र सामािजकसे वामा काय� रत जाितय अ�सं �क समुहह�बाट आएका कम�चारीह�को
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���गत कथाह� सु नेर पिन खोपप्रित िव�ास र लगाउने का सं �ा बढाउन सहयोग पु गेका छन् । तर,
यस् नीितले केिह मािमलाह� ज�ै खोपप्रित कममात्रामा रहे का िव�ास झन् कम पान� स�े जो�खम
दे खाउछन्। �ुिनकरणह� गन� कालािग त�रकाह� अपनाएता पिन, यस् नीितले यो समुहलाई
ठु लोमात्रामा असर पान� सं भावना दे �खन्छन्।
हामीले यस् परामश�को प्रितिक्रया अ�ग�त प��क् से �र् इ�ािलटी एसे �े�् प्रकािशत गन� उ�े �
राखेका छौं र यिद खोपको नीित लागु गरे मा हामी �सप�ात परे का असरह�को �ानपु व�क हे न�छौं।
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