17 सेप्टेम्बर 2021
तपाईंको NHS नम्बर: [NHS NUMBER]
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आदरणीय [Patient],
तपाईंको लागि कोगिड-19 बारे महत्त्वपूणण जानकारी

तपाईंलाई पगहला कोगिड-19 प्रगत गिककत्सकीय रूपमा अत्यन्तै असुरगितको रूपमा पगहिान िररएको हुनाले म तपाईंलाई यो पत्र
लेगिरहेको छु । यसको अर्ण तपाईंलाई यो िाइरस लािेको िए तपाईं धेरै गबरामी पने उच्च जोगिम गर्यो र तपाईंलाई गवितमा गिल्ड िनण
सल्लाह कदइएको हुन सक्छ।
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1 अगप्रल 2021 देगि गिल्ड िने सल्लाह रोककएको गर्यो िन्ने जानकारी िराउन सरकारले तपाईंलाई मािणमै पत्रािार िरे को गर्यो।
कोगिड-19 लाग्ने सम्िावना कम िनण तपाईंले सम्िागवत रूपमा सोच्न सक्नु हुने अगतररक्त सावधानीहरूका बारे मा सोच्दै 19 जुलाई 2021
देगि तपाईंलाई अरूले पालना िने मािणगनदेिन पालना िनण सल्लाह कदइएको छ।

Ap

पगहले गिककत्सकीय रूपमा अत्यन्त असुरगितको रूपमा पगहिान िररएका मागनसहरू लिायत सम्पूणण वयस्क मागनसहरूलाई िोप प्रदान
िररएको छ र अन्य उपिार र स्याहार मािणहरू उपलब्ध छन्, मलाई गिगल्डङ कायणक्रम अन्त्य िने सही समय यही हो जस्तो लाग्छ। यसको
अर्ण वतणमान पररगस्र्गतलाई मध्यनजर िदाण तपाईंलाई िगवष्यमा गिल्ड िनण सल्लाह कदइने छैन र हामी तपाईंले पालना िनणका लागि कु नै
रागिय मािणगनदेिन प्रदान िने छैनौं।
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तपाईंको गविेषज्ञद्वारा तपाईंलाई पगछल्ला हप्ता कदइएको कु नै अवस्र्ा गविेष सल्लाह बाहेक तपाईंले अरूले जस्तै उही साधारण
मािणगनदेिन पालना िनण जारी राख्नु पदणछ जुन www.gov.uk/coronavirus पाउन सककन्छ। स्वास््य अवस्र्ा कमजोर िएको कु नै
व्यगक्तको रूपमा तपाईंले आफू र अरूलाई सुरगित राख्नका लागि िनण सक्नु हुने अगतररक्त कु राहरूको बारे मा सोच्न पगन सक्नुहुन्छ। यसमा
गनम्न कु राहरू समावेि हुन सक्छन्:
तपाईं र तपाईंले िेट्ने मागनसहरूले िोप लिाएका छन् वा छैनन् िन्ने – तपाईंले अरूसँिको नगजकको सम्पकण मा आउनु पूवण सबैले
कोगिड-19 िोपको दोस्रो डोज लिाए पगछको 14 कदन पिणनु पनण सक्छ

•

यकद तपाईं र तपाईंका सार्ीहरूको लागि सही काम िने िएमा सामागजक दूरीको अभ्यासलाई जारी राख्ने कु रा

•

तपाईंलाई िेट्नु अगि आफ्ना सार्ीहरू र पररवारलाई िीघ्र पार्श्ण प्रवाह एगन्टजेन परीिण िनण िन्ने

•

आिन्तुकहरूलाई िरमा आउँ दा फे स किररङहरू लिाउन िन्ने
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•

•

िीडिाड हुने ठाउँ हरूमा नजाने

गवर्श् महामारी सुरु हुँदा हामीलाई कोगिड-19 का कारण हुने जोगिमका बारे मा धेरै कम जानकारी मात्र र्ाहा गर्यो र हामीले
गिककत्सकीय रूपमा अत्यन्तै असुरगित ठानेका मागनसहरूलाई िाइरसबाट सुरगित राख्न गिल्ड िनणका लागि करठन गनणणय गलयौं। त्यस
समय त्यो सही गनणणय गर्यो र हामीले कोगिड-19 को बारे मा गवस्तृत जान्दै िदाण अगधकाांि असुरगितहरूलाई सुरगित राख्न मद्दत िर्यो।
गिगल्डङको सल्लाह प्रगतबन्धात्मक छ र यसले मानगसक र िारीररक दुवै स्वास््यलाई प्रिाव पानण सक्छ िन्ने मलाई र्ाहा छ। त्यसैले हामीले
असुरगित मागनसको सुरिा िनुण र सबैलाई साधारण जीवनमा फकण न सबैलाई मद्दत िनुणको बीिमा सही सन्तुलन िनुण महत्त्वपूणण छ।
सङ्क्क्रमणका िटनाहरू बढेको िए पगन िम्िीर रूपमा गबरामी हुने र अस्पताल जान आवश्य वा मृत्यु हुने िटनाहरूमा उही वृगि छैन। िोप
कायणक्रम अत्यन्त सफल िएकै कारण यसो िएको हो। िोप लिाउनु आफ्नो र अन्य मागनसहरूको सुरिा िने उत्कृ ष्ट उपाय हो। िम्िीर
रूपमा कोगिड-19 लाग्नबाट मागनसहरूलाई सुरगित राख्न िोपहरू अत्यन्तै प्रिावकारी छन् त्यसैले म तपाईंहरूलाई सल्लाह कदइएका
िोपका सम्पूणण डोजहरू लिाउन प्रोत्साहन िदणछु।

गिगल्डङ सल्लाहका सम्पूणण गनणणयहरूलाई पगछल्ला वैज्ञागनक प्रमाणद्वारा गनदेगित छन् र सल्लाहलाई नवीनतम रागिएको छ। अगहले
िम्िीर गबरामी हुने जोगिम न्यून छ, गिगल्डङ कायणक्रम अन्त्य िनण र पगहलेदेगि नै िम्िीर स्वा्य अवस्र्ा िएका मागनसहरूलाई
उनीहरूको साधारण व्यगक्तित स्याहार ढाँिामा फकण न सल्लाह कदने सही समय हो िन्ने म गवर्श्ास िदणछु।
कोगिड-19 िोपहरू
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अगधकाांि मागनसहरूलाई िोपले सुरगित राख्ने िए पगन कु नै पगन िोप 100% प्रिावकारी हुँदन
ै । गविेषिरी कमजोर प्रगतरिा प्रणाली
िएका मागनसहरूले कोगिड-19 िोपमा अरू मागनसले जस्तो राम्ररी प्रगतकक्रया देिाउँ दैनन्। त्यही िएर नै िोपसम्बन्धी सांयुक्त सगमगत
(JCVI) ले सेप्टेम्बर 1 मा पगहलो वा दोस्रो डोजको समयमा वा आसपासको समयमा िम्िीर रूपमा कमजोर प्रगतरिा प्रणाली िएका 12
बषण मागर् उमेरका मागनसहरूले प्रार्गमक प्रगतरिा कोषणको गहस्साको रूपमा कोगिड-19 को गवरुि सुरगित हुने सम्िावना वृगि िनण
िोपको तेस्रो डोज लिाउनु पछण िन्ने सल्लाह कदयो। यकद तपाईंको कु नै सतण िएमा वा तपाईंको प्रगतरिा प्रणालीलाई असर पाने औषगध
गलनुहुन्छ िने यो सल्लाह लािू हुन सक्छ तर यो पत्र प्राप्त िने सबैजना तेस्रो डोजको लागि योग्य हुने छैनन् । यो कसको लागि लािू हुन्छ
िन्ने गवस्तृत जानकारी यहाँ प्राप्त िनण सककन्छ: तेस्रो प्रार्गमक डोजको िोपसम्बन्धी िोपको लागि सांयुक्त सगमगत (JCVI) को सल्लाह
GOV.UK (www.gov.uk)।
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सम्पूणण कोगिड-19 िोपहरूले के ही सुरिा प्रदान िनुण पदणछ ताकक यकद तपाईंको कु नै सतण िएमा वा तपाईंको प्रगतरिा प्रणालीलाई असर िने
औषगध गलनु हुने िएमा पगन तपाईंले िोप गलनु पदणछ। िोप कायणक्रम योग्य सबैको लागि िुला र उपलब्ध रहन्छ। जुनसुकै कारणवि तपाईं
िोप प्राप्त िनण सक्नु हुन्न िने वा यकद तपाईंको प्रगतरिा प्रणाली कमजोर छ िने तपाईंले आफू र अरूलाई सुरगित राख्नको लागि यस पत्रको
सुरुमा सूिीबि सावधानीहरूलाई दृढतापूवणक अपनाउनु पदणछ।
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यस बाहेक JCVI ले िोप बुस्टर कायणक्रममा सुझाव प्रकागित िरे को छ जुन यहाँ प्राप्त िनण सककन्छ: 2021 देगि 2022 को लागि
िीतकालीन कोगिड-19 बुस्टर िोप कायणक्रमसम्बगन्धत JCVI वक्तव्य GOV.UK (www.gov.uk)। कोगिड-19 िोप कायणक्रम
(प्रार्गमकता समूहहरू 1 देगि 9) को िरण 1 मा िोप प्राप्त िने व्यगक्तहरूलाई कोगिड-19 बुस्टर िोपको तेस्रो डोज प्रदान िररनु पदणछ िन्ने
यसले गसफाररस िदणछ। यस अन्तिणत गनम्न समावेि हुन्छन्:
• वृिहरूको आवासीय स्याहार िृहहरूमा बगसरहेकाहरू
50 बषण वा सोिन्दा बढी उमेरका सम्पूणण वृिवृिाहरू

•

अग्रपांगक्तका स्वास््य र समाजसेवीहरू

•

कोगिड-19 को िम्िीर जोगिममा पाने कमजोर स्वा्य अवस्र्ा िएका 16 देगि 49 बषणका सबै (हररयो पुगस्तकामा उल्लेि
िररए अनुरूप: कोगिड-19: हररयो पुगस्तका, अध्याय 14a - GOV.UK (www.gov.uk) र वृिहरूका स्याहारकताणहरू

•

कमजोर प्रगतरिा प्रणाली िएका व्यगक्तका वयस्क सम्पकण हरू (16 वा सोिन्दा बढी उमेर िएका)”

ith

dr

aw

•

W

यकद तपाईंको लागि गसफाररस िररन्छ िने तपाईंले दोस्रो डोज लिाएको कम्तीमा 6 मगहना पगछ NHS द्वारा तपाईंलाई आफ्नो िोप बुक
िनण गनम्त्याइने छ।
तपाईंका गिन्ताहरू छन् र आफ्नो िुनौतीको बारे मा सबैले फरक तररकाले महसुस िने छन् िन्ने मैले बुझेको छु , िासिरी िोपले कम सुरिा
कदन सक्ने मागनसहरू।
यकद तपाईं कमजोर प्रगतरिा प्रणाली िएको हुनुहुन्छ र तपाईंको लागि यसले के अर्ण राख्छ िन्ने तपाईंलाई कु नै गिन्ता छन् िने कृ पया
आफ्नो अको गनयगमत अपोइन्टमेन्टको समयमा आफ्नो गविेषज्ञसँि छलफल िनुणहोस्। सांक्रमणको जोगिमलाई अझै धेरै न्यूनीकरण िनणका
लागि तपाईंले अपनाउन सक्नु हुने अगतररक्त उपायहरूका बारे मा उनीहरूले तपाईंलाई सहयोि र मािणगनदेिन प्रदान िनण सक्छन्।
गिगल्डङको लागि गविेषज्ञको ज्ञान िागहने िएकोले तपाईंका GP ले यसका बारे मा तपाईंलाई सल्लाह कदन असमर्ण हुन सक्छन्, त्यसैले म
गिगल्डङ सूिीको बारे मा गजज्ञासाहरू िएमा उनीहरूलाई सम्पकण निनुण हुन म सल्लाह कदन्छु । GP हरू साधारण मेगडकल समस्याहरूका
लागि अझै िुला छन्।
यकद तपाईंले अझै िोपको पगहलो वा दोस्रो डोज प्राप्त िनुण िएको छैन िने म तपाईंलाई सो प्राप्त िनण र तपाईंको स्वास््यको लागि तपाईं
योग्य िएर बुस्टरको अफर प्राप्त िनुण िएमा सो गलनका लागि सल्लाह कदन्छु ।
अन्य उपिारहरू

हामी अबका मगहनाहरूमा कोगिड-19 का नयाँ उपिारहरू उपलब्ध हुने आिा िदणछौं। जब यसो हुन्छ कु न गबरामीहरूले लाि गलन सक्छन्
िनेर हामी सल्लाह कदनेछौं।
तपाईंमा कोगिड-19 का लिणहरू देगिएको कारण तपाईंले परीिण िराउनु ियो िने तपाईंले सरकारी वेबसाइटमा (यहाँ छ
https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test) आफ्नो NHS नम्बर र पोस्टकोड सही तररकाले हाल्नु हुन्छ
िन्ने कु रा महत्वपूणण छ ताकक तपाईंको परीिण पररणाम तपाईंको स्वास््य रे कडणहरूसँि मेल िान सकू न्। यसो िनाणले तपाईंले उपिारको
लाि गलन सक्नुहुन्छ वा हुन्न िन्ने बुझ्नको लागि NHS ले तपाईंलाई सम्पकण िनण सक्दछ िन्ने अर्ण लाग्छ।
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NHS सेवाहरूको पहुँि

ril

तपाईंले आफू सुरगित रहन आवश्यक सेवा र सहायता प्राप्त िरररहनु महत्त्वपूणण हुन्छ। तपाईंले आफ्नो गवद्यमान स्वास््य अवस्र्ा र अन्य
नयाँ स्वास््य गिन्ताका लागि NHS र अन्य स्वास््य प्रदायकहरूबाट मेगडकल सहायता प्राप्त िररराख्नु पदणछ। तपाईंले दोहोररने
गनधाणररतहरू अडणर िने वा अनलाइन परामिण माफण त तपाईंको स्वास््य पेिेवरलाई सम्पकण िनण लिायत िरबाट धेरै NHS सेवाहरू पहुँि
िनण सक्नु हुने छ। र्प जानकारी प्राप्त िनण www.nhs.uk/health-at-home मा जानुहोस् वा NHS एप डाउनलोड िनुणहोस् । यकद
तपाईंलाई अजेन्ट मेगडकल आवश्यकता परे मा तपाईंले NHS 111 मा अनलाइन बाट वा इन्टरनेट प्रयोि िनुण हुन्न िने NHS 111 मा फोन
िरे र गनिःिुल्क सहायता र स्र्ानीय सेवाहरूको पहुँि प्राप्त िनण सक्नुहुन्छ। आपतकालीन मेगडकल अवस्र्ाका लागि 999 मा डायल िनुणहोस्।
मानगसक स्वास््य सहायता
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तपाईंको मानगसक स्वास््यको ख्याल राख्नु पगन महत्त्वपूणण छ। तपाईंले आफ्नो स्वास््यको सहायता गलनका लागि र मानगसक स्वास््यको
व्यवस्र्ापन िनणका लागि सल्लाह र व्यावहाररक उपायहरू प्राप्त िनण एभ्री माइन्ड म्याटसणको वेबसाइट (www.nhs.uk/every-mindmatters) हेनण सक्नुहुन्छ। तपाईंको िेत्रमा उपलब्ध सहायताको बारे मा जान्नका लागि तपाईंको पोस्टकोड प्रयोि िरे र हब अफ होप
(www.hubofhope.co.uk) मा पगन हेनण सक्नुहुन्छ।
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यकद तपाईं वा तपाईंले हेरिाह िने कु नै व्यगक्तलाई मानगसक स्वास््य समस्या िइरहेको छ िने म तपाईंलाई स्र्ानीय स्वास््यकमीलाई
तुरुन्तै सम्पकण िनण सल्लाह कदन्छु । तपाईंको मानगसक स्वास््यको बारे मा तपाईंले गनयगमत कु रा िने स्वास््यकमी निएमा देिका हरे क
िािमा गनिःिुल्क NHS 24/7 सांकटका हटलाइनहरू उपलब्ध छन्। तपाईंले यहाँबाट : https://www.nhs.uk/servicesearch/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline वा ‘NHS crisis lines’ िोजेर आफ्नो स्र्ानीय सेवा िेट्न
सक्नुहुन्छ।

ith

तपाईंको स्र्ानीय पररषदले सहायता सञ्जाल वा हबहरू सञ्चालन िनण पगन सक्छन् र तपाईंको िेत्रमा तपाईंलाई आवश्यक पने कु नै
अगतररक्त मद्दत प्रदान िने च्याररटीहरू हुन सक्दछन्। तपाईंको स्र्ानीय पररषदको वेबसाइटमा यसका बारे मा गवस्तृत जानकारी हुनेछ।
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प्रगतबन्धहरू िुकुलो हुँदै िदाण धेरै मागनसहरूले अझै एक्लो र अलगग्िएको महसुस िनण सक्ने छन् त्यसैले यकद तपाईं वा तपाईंले गिनेको कसैले
एक्लो महसुस िरे मा त्यसको लागि उपाय अपनाउनु सधैंको िन्दा अझै बढी महत्त्वपूणण हुने छ। कृ पया सल्लाह र सहयोि प्राप्त िनणका लागि
https://letstalkloneliness.co.uk/ जानुहोस्।
सङ्क्कलन, ककनमेल, औषगध वा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू र मेगडकल अपोइन्टमेन्टहरूसम्म पुग्ने यातायात जस्ता कु राहरूमा मद्दतका
लागि NHS स्वयांसेवक उत्तरदाताहरू पगन उपलब्ध छन्। उनीहरूले गनयगमत, गमत्रवत फोन कल पगन प्रदान िनण सक्छन्।
www.nhsvolunteerresponders.org.uk मा गवस्तृत जानकारी उपलब्ध छ वा तपाईंले गबहान 8 बजेदगे ि बेलुकी 8 बजेको बीिमा
0808 196 3646 मा फोन िनण सक्नुहुन्छ।
अन्य सहायता
कोगिड-19 गवर्श् महामारीले तपाईंको जीवनका गवगिन्न पिहरूमा िासिरी तपाईंलाई गिल्ड िनण सल्लाह कदइएको समयमा उल्लेख्य
असर पारे को हुन सक्छ िन्ने मलाई र्ाहा छ। यकद तपाईं आर्र्णक रूपमा वा काममा फकण नको लागि सांिषणरत हुनुहुन्छ िने योग्यतामा गनिणर
रहेर तपाईंलाई उपयोिी हुन सक्ने गवगिन्न सेवाहरू उपलब्ध छन्।
कायणको पहुँिले उनीहरूको कामलाई असर िने स्वास््य समस्या िएका मागनसलाई व्यवहाररक सहायता प्रदान िनण सक्छन्। यस योजनाले
छु ट्टीमा बसेर वा गिगल्डङ पगछ काममा फकण ने मागनसहरूको मानगसक स्वास््य लिायत सावणजगनक यातायातबाट सुरगित रूपमा यात्रा िनण

गवल्कु ल असमर्ण मागनसहरूको लागि सहायता प्रदान िदणछ। गवस्तृत जानकारीका लागि कृ पया यहाँ जानुहोस्: www.gov.uk/access-towork।
यकद तपाईं आर्र्णक रूपले सांिषणरत हुनुहुन्छ िने तपाईं युगनिसणल क्रेगडट वा रोजिार सहायता ित्ताको लागि आवेदन कदनका लागि पगन
योग्य हुन सक्नुहुन्छ। गवस्तृत जानकारी वा लािहरूका लागि कृ पया यहाँ जानुहोस्: www.gov.uk/financial-help-disabled।
21 जुनको सूिना अनुसार सुपरमाके टहरूले गिककत्सीय रूपमा अत्यन्तै असुरगित मागनसहरूलाई सुपरमाके ट स्लटको प्रार्गमक पहुँि प्रदान
िनण बन्द िर्यो। तर्ागप गवगिन्न सुपरमाके टहरूमा आफ्नै सुपरमाके ट स्लटहरूका प्रार्गमकता पहुँिसम्बन्धी नीगतहरू हुन सक्छन्।
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यकद तपाईंलाई सहायताको आवश्यकता िएमा तपाईंको स्र्ानीय पररषदले मद्दत िनण पगन सक्छ। तपाईंले यहाँ आफ्नो स्र्ानीय पररषद्
िोज्न सक्नुहुन्छ: www.gov.uk/find-local-council।
तपाईंले ACAS द्वारा प्रकागित र हाइगिड कायणसम्बन्धी लगिलो कायणद्वारा गवकगसत सल्लाह पगन यहाँ प्राप्त िनण सक्नुहुन्छ:
www.acas.org.uk/hybrid-working।
तपाईंको डाटा
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गिगल्डङको अवगधमा तपाईंले रागिय गिगल्डङ सेवा प्रणालीमा आफ्ना गववरणहरू दताण िरे को हुनु पदणछ, यो अगहले समाप्त िएको छ।
गिगल्डङ कायणक्रम अन्त्य िने गनणणय अनुसार यस सेवाको लागि प्रार्गमक सूिना अद्यावगधक िररएको छ। यकद तपाईंको व्यगक्तित डाटाको
बारे मा अगधक जानकारी प्राप्त िने िाहना िएमा कृ पया यहाँ अद्यावगधक िररएको िोपनीयता सूिना हेनुणहोस्:
www.gov.uk/coronavirus-shielding-support।
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NHS गडगजटलले सम्पूणण उगित डाटा गनयन्त्रण आवश्यकताहरू अनुसार गबरामीका गक्लगनकल रे कडणहरू र उनीहरूका उपिारहरूका
रे कडणहरू राख्दछ। NHS गडगजटलले कसरी तपाईंको व्यगक्तित डाटा प्रयोि िदणछ िन्ने जानकारीको लागि कृ पया उनीहरूको पारदर्िणता
सूिना यहाँ हेनुणहोस्: digital.nhs.uk/coronavirus/shielded-patient-list/shielded-patient-list-transparency-notice।

िवदीय,
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गवर्श् महामारी सबैका लागि करठन समय बनेको छ र यकद तपाईंलाई र्प सावधानीहरू अपनाउन सल्लाह कदइएको छ िने अझै करठन
िएको छ िन्ने मलाई र्ाहा छ र बुझेको छु । गिककत्सकीय रूपमा अत्यन्तै असुरगित समूहमा तपाईंलाई एउटा गहस्साको रूपमा समावेि िने
गनणणय उक्त समय हामीसँि रहेको सूिनाको आधारमा तपाईंलाई सुरगित राख्नको लागि बनाइएको गर्यो। तपाईं आफू र अरूलाई सुरगित
राख्न तपाईंका प्रयासहरूको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद ज्ञापन िदणछु।
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यो पत्र गवगिन्न िाषा र ढाँिामा उपलब्ध हुनुका सार्ै GOV.UK मा िएर सगजलैसि
ँ पढ्न सककने छ।
अगडयो, िेली, ठू लो गप्रन्टको लागि RNIB लाई 0303 1239999 मा फोन िनुह
ण ोस्

