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कोभिड-१९ खोप आपूर्तिको बारेमा जानकारी

म माथि उले्खखति सूचीबद्ध समहू मधे्को एक हो, मलाई 
ककन पख्खन ुपर्ख?
कोभीड-१९ खोपहरू प्रते्क ब्वार ननमवाचाण भएपछी उपलब्ध हुनेछन ्
ककनकी नतनीहरू प्रयोगको लवागग अनुमोकित छन्। 

त्सैले उच्च जोखखममवा भएकवाहरुलवाई रक्वा गनचा प्रते्क खुरवाक 
आवश्यक छ। पयवाचाप्त खोप उपलब्ध हुने नबत्तिकै तपवाईंलवाई 
बोलवाइनेछ। 

केकह मवाननसहरु जो घरमै बस्ु पनने छन् ववा केयर होममवा बसछन् र 
जो स्वानीय खोप केन्द्रमवा पुग्न सकै्नन्, उनीहरुलवाई सही प्रकवारको 
खोपको आपूर्तको लवागग पखचानु पिचाछ। ककनभने केकह खोपहरू मवात्र 
घरहरुमवा ढुववानी गनचा सककनछ।

मैले मेरो कोिीड-१९ खोप कहा ँपाउन सकरु?
खोपहरू सेकटंग्सको िवायरवामवा उपलब्ध गरवाइने छन्। केही खोप 
टोलीहरू खोप किनकोलवागी मवाननसहरू भेट्न जवानछन्, उिवाहरणकवा 
लवागग हेररवाह गनने घरहरूमवा, अन्य व्यक्ति नजजकको केन्द्रमवा जवान 
सकछ। ककनभने केही खोप एकिम कम तवापक्रम करिजरमवा भण्डवारण 
गनुचापिचाछ, तपवाई आफनो सवामवान्य जीपी सजचारीमवा खोप ललन सकु्हुन्न।

यदि मलाई उपलब्ध गराइएको केन्द्रमा पुग्न सभजलो रैन 
िने के हुनर?
तपवाईंले प्रस्वाव गरेको खोप केन्द्रमवा उपस्स्त हुनकोलवागी प्रयवास 
गनुचाहोस्। यकि तपवाईं त्ो केन्द्रमवा उपस्स्त हुन सकु्हुन्न भने तपवाईंले 
खोप लवाउनकोलवागी अझ सुनवधवाजनक स्वान पखचानु पनचा सकछ। 

के म कोिीड-१९ खोपको लागग ननजी तिबरले वा फाममेसीमा 
िकु्ान गन्ख सकरु?
होईन, कोभीड-१९ खोप एनएरएस मवारचा त मवात्र योग्य समूहहरूलवाई 
उपलब्ध छ र यो ननःशुल्क खोप हो।

कृपया कोरोनािाइरस पहेंलो काड्खको खोजी गरेर सम्ानवति 
नकारात्मक असर  सकहति तिपाईंको खोपको नबस्तृि जानकारीहरूको 
लागग उत्ािन जानकारी पुस्स्का पढन्हुोस।् 

तिपाईं उही वेबसाइटमा वा पहेलो काड्ख अनपु्रयोग डाउनलोड गरेर 
शंकास्पि नकारात्मक असर पनन ररपोट्ख गन्ख सकु्हुनेर।

खोप जोखखममवा पनने ती सबैलवाई मद्दत गनने सुरक्वा गनचा। 
यकि तपवाईंलवाई कोभीड-१९ खोपकवा बवारे थप जवानकवारी आवश्यक छ भने 
कृपयवा www.nhs.uk/covidvaccination मवा जवानुहोस्

 कोिीड-१९ खोप 

 मलाई ककन  
 पख्खन ुपर्ख  

कोिीड-१९ खोप
आरैलवाई बरवाउनुहोस्।
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वदृ्धका लागग हेरचाह 
गनमे घरमा काम गनमे एक 
हेरचाहकतिा्ख

कोभीड-१९ को जकटलतवाबवाट जोखखममवा 
पनने मवाननसहरूलवाई सबभैन्वा पकहले खोप 
किइनछ। 

तिपाईंले खोप तिब पाउनुहुनर जब तिपाई प्रस्ाब र यिी तिपाई:

त्यसपछर खोप पनन उमेरको क्रममा प्रिान गररनेर:
• ८० बरचा भन्वा मवाथथकवा

• ७५ बरचा भन्वा मवाथथकवा

• ७० बरचा भन्वा मवाथथकवा

• एनएरएस कवर भएकवा नबरवामी सूरीकवा वयस्कहरू

• ६५ बरचाहरू भन्वा मवाथथकवा

• िीघचाकवाललन अवस्वाहरू भएकवा ६५ बरचा भन्वा मुननकवा वयस्कहरू 
(सूरी हेनुचाहोस्)।

यो ५०-६४ वरचा उमेर भएकवाहरूलवाई पलछ उपलब्ध गरवाइने छ। 

छचककत्सकीय अवस्ाहरूको सूची: 
• रगत क्वान्सर (जस् ैल्केुगमयवा, 

ललमरोमवा ववा मवाईलोमवा)
• मधमेुह
• कडमेंशशयवा
• मटुुको समस्वा
• छवातीको गुनवासो ववा सवास रेनचा 

ककिनवाइ, ब्ोन्वाइकटस, एमरवाइसेमवा ववा 
गम्ीर िम सकहत

• गमगगौलवा रोग
• कलेजो रोग
• रोग ववा उपरवारको कवारण प्रनतरोधवात्मक 

क्मतवा कम भएको (जस् ैएरआईभी 
संक्रमण, से्रोइड औरथध, ककमोथरेवापी 
ववा रेकडयोथरेवापी)

• संथधशोथ, लुपस ववा सोरवायथसस 
• अगं प्रत्वारोपण गरेकवा
• स्ट्ोक ववा टट्वाकनजयन्ट इसे्कगमक 

अट्वाक (टीआईए) भएको

• न्यरूोलोजी सम्बन्ी ववा मवासंपशेी 
अपक्य हुने अवस्वा 

• एक गम्ीर ववा गहन अध्ययन 
अक्मतवा

• तपवाईंको सप्ीनको समस्वा, जस् ै
थसकल सेल रोग, ववा तपवाईंको सप्ीन 
हटवाइएको छ

• गम्ीर रूपमवा अथधक वजन (४० 
नबएमआई र सो भन्वा मवाथथ)

• गस्म्र मवानथसक नबरवामी भएकवा

बेलायतिमा, िईुवटा स्ीकृति कोिीड-१९ खोपहरू रन।् तिी 
िबैुलाई लामो दिगो सुरक्ा प्रिान गन्ख िईु मात्ा खरुाकहरूको 
आवश्यक र। िबैु क्लिननकल परीक्णहरूमा प्रिावकारी 
िेखाइएको र र एउटा राम्ो सुरक्ा रेकड्ख र।

नवज्ञहरूको स्तिन्त्र समहूले ससफाररस गरेको र कक 
एनएचएसले सबैिन्ा पकहले यी खोपहरू रोग सानमे र गम्ीर 
जदटलतिा िोगे्न वा कोिीड-१९ बाट मनमे जोखखममा पनमेहरूलाई 
प्रिान गि्खर। यसमा हेरचाह गृहहरूका बदृ्ध वयस्कहरू र 
अग्रणी स्ास्थ्य र सामाभजक हेरचाह्कतिा्खहरू समावेश रन।् 

जब असिक खोप उपलब्ध हुनर, खोपहरू अन्य माननसहरूलाई 
जोखखममा चाडँो िन्ा चाडँो उपलब्ध गराइनेर।

कृपया तिपाइँको पालो पख्खनहुोस।् यदि तिपाईं माथिको समहूमा हुनहुुन्न 
िने, तिपाईंले िप आपूर्ति उपलब्ध निएसम्म कोिीड-१९ खोपको लागग 
पख्खन ुपनमेर। 

जब असिक खोप उपलब्ध हुनर हामी जनसंख्ाको असिक समहूलाई 
यो प्रस्ाव गनमेरौ।ं 

हेरचाह गृहमा बसै् आएका 
बृद्ध वयस्कहरूको लागग 

एक अग्रणी सामाभजक 
हेरचाहकतिा्ख 

एक अग्रणी स्ास्थ्य 
हेरचाहकतिा्ख

सािै खोप ननम्न छलखखतिहरुलाई पनन प्रिान गररने र: 
• वयस्कहरू जसले बुढवा ववा अक्म भएकवा व्यक्तिको लवागग ननयगमत हेररवाह प्रिवान 

गछचान्
• लवामो समय सम्म नर्सग र आववासीय सेकटंग्सहरुमवा रहेकवा युववा वयस्क
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