
 

 

वृ� वय� �ाहार गृहह�मा काम गन�का 
लािग खोपलाई शत� बनाउने  
14 अ�प्रल 2021 मा प्रका�शत 

 

COVID-19 खोप काय�क्रम 

1. COVID-19 खोप कायर्क्रम NHS को इ�तहासको सबैभन्दा ठूलो खोप कायर्क्रम हो । 7 अ�प्रल 
2021 सम्म, इङ्ल्यान्डमा क�रब 27 �म�लयन मा�नसहरूले COVID-19 खोपको प�हलो डोज 
लगाइसकेका छन[्फुटनोट 1] । स्याहार गहृहरूमा बस्ने सबै मा�नस, स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार 
कमर्चार�, 50 तथा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नस र �च�कत्सक�य रूपमा एकदमै जो�खममा रहेका 
मा�नसहरूलाई खोप प्रदान ग�रएको छ । यी समूहहरू COVID-19 बाट हुने मतृ्युहरूको 99% 
हुन्छन ्जसको अथर् सम्भवतः हजार� जीवनलाई बचाउन स�कनेछ । पिब्लक हेल्थ इङ्ल्यान्ड 
(जनस्वास्थ्य इङ्ल्यान्ड) द्वारा ग�रएको �वश्लेषणले सुझाव �दए अनसुार COVID-19 खोप कायर्क्रमले 
फेब्रुअर� 2021 को अन्तसम्म 6,100 वटा मतृ्युलाई रोकेको �थयो । संयुक्त अ�धराज्य (UK) का 
COVID-19 खोपहरू MHRA द्वारा COVID-19 सङ्क्रमण हुने सम्भावनालाई घटाउन र भाइरस 
लागेका मा�नसहरूमा गम्भीर रोग लाग्नबाट रोक्नमा सुर��त तथा प्रभावकार� छन ्भनेर स्वीकृत 
ग�रएको छ । 
2. खोपले भाइरस लागेका मा�नसहरूले अन्य मा�नसहरूलाई सङ्क्र�मत गराउन प�न रोक्छ भनेर 
सुझाव �दने प्रमाण प�न रहेको छ जसले फैलावट रोक्छ । SIREN को अध्ययनले देखाए अनुसार 
कामकाजी उमेरका वयस्क मा�नसहरूलाई खोप लगाउँदा त्यसले ल�णहरू नभएका (ए�सम्टोमे�टक) 
र ल�णहरू भएका (�सम्टोमे�टक) SARS-CoV-2 सङ्क्रमणलाई धेरै हदसम्म घटाउनछे र तसथर् 
सवर्साधारणमा सङ्क्रमणको फैलावट घट्नेछ । यस अध्ययनले सङ्क्रमणको �वरुद्धमा प्रभावका�रता 
देखाएको छ जसमा Pfizer खोपको प�हलो डोज लगाएको 21 �दनमा सङ्क्रमण�वरुद्ध 72% (95% 
CI 58 दे�ख86 सम्म) दे�खएको �थयो - यो AstraZeneca ट्रायलहरूमा दे�खएका प्रभावहरू झै समान 
रहेको छ । त्यसैले सङ्क्रमणको फैलावटमा कम्तीमा प�न य�त ठूलो असर हुनेछ भनेर अपे�ा ग�रन्छ 
। वदृ्ध मा�नसहरूमा सङ्क्रमण सन� �वरुद्धको सुर�ा थोरै कम हुन, समयको क्रमसँगै घट्दै जान वा 
�निश्चत भे�रयन्टहरूको �वरुद्धमा तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्नेछ । 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:1
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399


3. COVID-19 बाट गम्भीर �बरामी हुन सक्ने सबैभन्दा बढ� जो�खममा रहेका मा�नसहरूलाई सुर��त 
रा� हामीले गनर् सक्ने सबै कुराहरू गनर् एकदमै मह�वपूणर् हुन्छ र यस महामार�लाई भगाउनका ला�ग 
खोप नै हाम्रो मुख्य उपाय हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । हामीले लामो यात्रा तय ग�रसकेका छ� तर 
हामीलाई अझ अगा�ड जानुहुन्छ । 
जे� नाग�रक �ाहार गृहह�मा खोप लगाउने 

4. हामी स्याहार गहृहरूमा त्यहाँ बस्न ेतथा काम गन� धेरै मा�नसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको 
सङ्क्रमणको व्यापक फैलावटको िस्थ�तमा फ�कर् न क�हले प�न चाहँदैन� । ज्वाइन्ट क�मसन अन 
भेिक्सनेसन एण्ड इम्युनाइजेसन (JCVI) (खोपसम्बन्धी संयुक्त आयोग) ले जेष्ठ नाग�रक स्याहार 
गहृहरूमा ब�सरहेका मा�नस र त्यहाँ कायर्रत कमर्चार�हरूलाई खोप लगाउने क्रमका ला�ग उच्च 
प्राथ�मकता समूहको रूपमा प�हचान गरेको �थयो । 
5. स्वतन्त्र साइिन्ट�फक एड्भाइजर� गु्रप फर इमज�िन्सज (SAGE) (आपत्काल�न िस्थ�तहरूका ला�ग 
वै�ा�नक सझुाव समूह) को सोसल केयर व�कर् ङ गु्रप (सामािजक स्याहार कायर् समूह) ले COVID-19 
सङ्क्रमण प�छ हुने गम्भीर प�रणामहरूको अझ बढ� जो�खम र ती बन्द वातावरणहरूमा 
सङ्क्रमणको फैलावटको जो�खमको �मश्रणले गदार् स्याहार गहृहरूमा ब�सरहेका मा�नसहरू 
COVID-19 महामार�द्वारा उल्लेखनीय रूपमा प्रभा�वत रहेका छन ्भन्ने कुरालाई प्रकाशमा ल्याएको 
छ । यी वातावरणहरूमा बस्ने र काम गन� मा�नसहरूमा एकदमै उच्च स्तरमा खोप लगाउन ेकायर्लाई 
स�ुनिश्चत गनुर् न ैखोपबाट रोकथाम गनर् स�कन ेगम्भीर रोगका ला�ग मह�वपणूर् जनस्वास्थ्य हस्त�ेप हुन्छ 
। �दनको धेरैपटक एकअकार्सँग �नकट सम्पकर् मा आउने मा�नसहरूको एउटै समूह रहन े
वातावरणहरूले अन्य अझ बढ� खुला वातावरणहरूमा भन्दा सबै बा�सन्दाहरू (कमर्चार� तथा 
�नवासीहरू) मा भाइरसलाई अझ �छटो र अझ व्यापक रूपमा फैलाउनेछन ्। 6. SAGE को सोसल केयर व�कर् ङ गु्रपले COVID-19 लाई फैलनबाट रोक्नका ला�ग सुर�ाको 
न्युनतम स्तर उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्याहार गहृ वातावरणमा कमर्चार�हरूमा 80% र �नवासीहरूमा 
90% को दरले खोप लगाउनुपन� बनरे सुझाव �दएको छ । यो अ�हले व्यापक रहेको प्रमुख भे�रयन्टको 
�वरुद्धको प�हलो डोजका ला�ग हो । दोस्रो डोज लगाइसकेप�छ यी दरहरूलाई कम गनर् स�कनेछ तर 
नयाँ भे�रयन्टहरू दे�खरहेको कारणले गदार् त्यसले यी स्तरहरूलाई बढाउन सक्नेछ, त्यसलेै न्यूनतम 
कभरेज स्तरका अनुमानहरू प�रवतर्न भइरहन सक्छन ्। 
7. NHS, सामािजक स्याहार �ेत्र र स्थानीय सरकार सबैको नेततृ्वकार� भू�मकाले गदार् जेष्ठ नाग�रक 
स्याहार गहृहरूमा COVID-19 खोप लगाउने कायर् एकदम ैराम्रर� अगा�ड ब�ढरहेको छ । 4 अ�प्रल 
2021 सम्म, इङ्ल्यान्डमा जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा ब�सरहेका सबै योग्य मा�नसहरू मध्ये 
94.1% ले कम्तीमा प�न आफ्नो प�हलो खोप लगाइसकेका छन ्। 4 अ�प्रल 2021 सम्म, जेष्ठ नाग�रक 
स्याहार गहृहरूमा काम गन� सबै योग्य कमर्चार�हरू मध्ये 78.9% ले कम्तीमा प�न आफ्नो प�हलो 
खोप लगाइसकेका छन ्। हप्तै�पच्छे खोप लगाउने डर �बस्तारै ब�ढरहेको भएताप�न कमर्चार�हरूको 
78.9% को समग्र आकँडाले �ते्रीय, स्थानीय र व्यिक्तगत स्याहार गहृ स्तरमा उल्लेखनीय �भन्नतालाई 
छोप्छ । 8 अ�प्रल 2021 सम्म, लन्डनका सबै 32 वटा बोरोहरू लगायत 89 स्थानीय प्रा�धकरणहरूमा 
कमर्चार� खोप दर 80% भन्दा कम रहेको �थयो । 27 स्थानीय प्रा�धकरणहरूमा कमर्चार� खोप दर 
70% भन्दा कम रहेको �थयो । 

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccine-priority-groups-advice-on-30-december-2020
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccine-priority-groups-advice-on-30-december-2020


प�रणामस्वरूप, सङ्क्रमणको व्यापक फैलावटलाई कम गनर्का ला�ग SAGE द्वारा सुझाव �दए 
अनुसार आवश्यक रहेको सुर�ाको स्तर अ�हलेसम्म प्राप्त नग�रसकेका धेरै जेष्ठ नाग�रक स्याहार 
गहृहरू अझै प�न रहेका छन ्। त्यसैले, COVID-19 का �वनाशकार� प्रभावहरूबाट एकदमै उच्च-
जो�खमका वातावरणहरूलाई सम्भव भएसम्म सुर��त बनाउनका �निम्त नयाँ मापदण्डहरू सुरु 
गनर्का ला�ग एकदमै �वषम िस्थ�त र�हआएको छ । 
खोप लगाउनका लािग प्रो�ािहत गन� सरकारले के गरेको छ 

9. 13 फेबु्रअर� 2021 मा, हामीले UK को COVID-19 खोप �वतरण योजना प्रका�शत गरेका �थय� 
जसमा खोप लगाउने कायर्लाई अगा�ड बढाउने प्रमुख कायर्क्रमका बारेमा जानकार� उपलब्ध 
गराइएको �थयो र त्यसमा खोप लगाउन सङ्कोच मान्न सक्न ेमा�नसहरूका �चन्ताहरूलाई सम्बोधन गनर् 
र उनीहरूसम्मको पहँुचलाई सुधार गनर्का ला�ग ग�रनुपन� कायर्हरू प�न समावेश ग�रएको �थयो । 
हामी स्याहार गहृका म्यानजेरहरू लगायत रािष्ट्रय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर �वशषे 
रूपमा वयस्क सामािजक स्याहार कमर्चार� र स्याहार गहृ कमर्चार�हरूमा खोप लगाउनमा सहायता 
गनर्का ला�ग ल��त कायर्क्रम प�न प्रदान ग�ररहेका छ� । 10. हामी स्याहार गहृहरूमा ब�सरहेका र काम ग�ररहेका मा�नसहरूको खोपमा पहँुच होस ्भनेर 
काम ग�ररहेका छ� - खोप टोल�हरू खोप लगाउनका ला�ग �सध� स्याहार गहृहरूमा जान ेगरेका छन ्। 
NHS इङ्ल्याण्डले प्रत्येक जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृका ला�ग न्यूनतम चार-भ्रमण ता�लका सञ्चालन 
ग�ररहेको छ । खोप लगाउने टोल� स्याहार गहृमा आउँदा उपिस्थत नभएका हुन सक्ने 
कमर्चार�हरूलाई अन्य खोप सेवाहरूमाफर् त पहँुच प्राप्त गन� स�ुवधा उपलब्ध गराइएको छ । हामीले 7 
हप्ताका ला�ग नेसनल ब�ुकङ स�भर्स (रािष्ट्रय ब�ुकङ सेवा) प�न खुला गरेका �थय� ता�क अग्रपंिक्तमा 
काम गन� सामािजक स्याहार कमर्चार�हरूले आफ�  आफ्नो अपोइन्टमेन्टहरू बुक गनर् सकून ्। 1 
अ�प्रलबाट, स्याहार गहृका कमर्चार�हरूले आफ्नो GP माफर् त �सध� खोपको व्यवस्था �मलाउन सक्छन ्
। 11. गहृ स्याहार कमर्चार�हरू (र वहृत वयस्क सामािजक स्याहार जनशिक्त) का कुनै प�न प्रश्न तथा 
सरोकारका कुराहरूलाई सम्बोधन गनर्का �निम्त हामीले �वस्ततृ सञ्चार कायर्क्रम प्रदान गरेका छ� । 
यसमा �नम्न पदर्छन:् 

• हाम्रो CARE एपभ�र शयेर ग�रएका �वशेष रूपमा तयार ग�रएका सञ्चार सामग्रीहरू (पोस्टर, 
�भ�डयो, �लफलेट र शेयर गनर् स�कने सामािजक सञ्जाल सामग्रीहरू), साप्ता�हक न्युजलेटर र 
वयस्क सामािजक स्याहार र �डपाटर्मेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसल केयर (स्वास्थ्य तथा सामािजक 
स्याहार �वभाग) का सामािजक च्यानलहरू • खोपमा �वश्वास �नमार्ण गनर् नेसनल ब�ुकङ स�भर्समा बु�कङलाई प्रोत्सा�हत गनर्का ला�ग 
�डिजटल �व�ापनस�हत सामािजक स्याहार कमर्चार�हरूलाई ल��त सशलु्क �व�ापन क्याम्पेन 

• सरोकारवाला टुल�कट (प्रश्न तथा जवाफहरू, �दशा�नद�श र सञ्चार सामग्रीहरू) जसलाई 
साप्ता�हक रूपमा अद्याव�धक ग�रन्छ 

• �वश्वासलाई बढाउन र गलत जानकार�लाई हटाउनका ला�ग इन्फ्लएुन्सर (प्रभावशाल� व्यिक्त), 
अगुवा वा प�हले न ैखोप लगाइसकेका गहृ स्याहारका कमर्चार�हरू प्रयोग गरेर सकारात्मक 
सन्देश प्रवाह 

• �व�भन्न भाषाहरूमा सामग्री र खोप सामग्रीको सह-�नमार्ण गनर् र दतूहरूका रूपमा काम गनर् 
इच्छा व्यक्त गरेका �व�भन्न धा�मर्क समूहहरूसँग भेटघाटहरू 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan


12. हामीले खोप लगाउन ेकायर्लाई बढाउनका �निम्त स्थानीय, �ेत्रीय तथा रािष्ट्रय स्तरमा चाल्नपुन� थप 
कायर्हरू प�हचान गनर्का ला�ग सरोकारवालाहरूसँग काम गनर् जार� राखेका छ� । यसको �हस्साको 
रूपमा, हामीले खोप लगाउने दर कम रहेका लन्डन जस्ता स्थानहरूका जेष्ठ नाग�रक स्याहार 
गहृहरूमा सहायतालाई ल��त ग�ररहेका छ� । 4 अ�प्रल 2021 सम्म, लन्डनमा जेष्ठ नाग�रक स्याहार 
गहृहरूमा खोप लगाउन योग्य रहेका कमर्चार�हरूले खोप लगाएको दर 67.8% रहेको छ भने साउथ 
वेस्टमा यो दर 82.4% छ । यी सब ैकायर्हरू स्थानीय स्तरमा कमर्चार�, स्थानीय अ�धकार�, जनस्वास्थ्य 
टोल� र अरूहरूद्वारा पूरा ग�रएको छ । 13. यी प्रयासहरूको बावजुद प�न, स्याहार गहृका कमर्चार�हरूका बीचमा खोप लगाउने कायर् त्यस 
स्तरमा छैन जुन हामीलाई थाहा भए अनुसार SAGE को सुझाव अनुसार सङ्क्रमणको व्यापक 
फैलावटलाई कम गनर्का आवश्यक पछर्  । अब COVID-19 बाट सबैभन्दा जो�खममा रहेका 
मा�नसहरू र उनीहरूलाई स्याहार गन� मा�नसहरूमा भाइरसको फैलावटको जो�खमलाई कम गनर्का 
ला�ग हामी सबैले �मलेर आवश्यक हरेक कदम चाल्न अत्यावश्यक भएको छ । हामीले स्याहार 
गहृहरूमा ब�सरहेका मा�नसहरूलाई सुर��त गन�पछर्  र साथमा हामीले त्यस्तो मह�वपूणर् भ�ूमका पूरा 
गन� जनशिक्तलाई प�न सरु��त गन�पछर्  । खोप COVID-19 को फैलावटलाई रोक्नका ला�ग सुर��त, 
प्रभावकार� त�रका हो । जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा सबैजनालाई सुर��त रा�का ला�ग त्यहाँ 
कायर्रत मा�नसहरूले खोप लगाएका छन ्भनेर स�ुनिश्चत गनर् सरकारले अ�हल्यै आवश्यक कायर्हरू 
गनुर् ठ�क हो । नीितको उ�े� 

14. हामीले सरकार� �दशा�नद�श अनुरूप रहनेगर� जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृ प्रदायकहरूलाई 
COVID-19 खोप लगाएका कमर्चार�हरूलाई मात्र काममा लगाउन आवश्यक गराउनका ला�ग 
�नयमहरू प�रवतर्न गनर् प्रस्ताव गद�छ� । यसमा COVID-19 खोपबाट �च�कत्सक�य छुटको प्रमाण 
उपलब्ध गराउन सक्न ेकमर्चार�हरूलाई समावेश ग�रनेछैन । हामीले आवश्यकतालाई स्पष्ट पानर्का 
ला�ग सङ्क्रमणहरूको रोकथाम तथा �नयन्त्रणसम्बन्धी अभ्यास स�ंहतालाई सशंोधन गन� उद्देश्य प�न 
राखेका छ� । हामीले यस नी�त र स्याहार गहृमा आउने अन्य पेशाकम�हरू, उदाहरणका ला�ग, 
स्याहार गहृमा ब�सरहेका मा�नसहरूलाई �नकट व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउने NHS 
कमर्चार�हरू, लाई समावेश गनर्का ला�ग यसलाई �वस्तार गन� �क नगन� भन्ने बारेमा परामशर् ग�ररहेका 
छ� । 15. वयस्क सामािजक स्याहार तथा स्वास्थ्यभ�र अन्य अनके� वातावरणहरू हुन्छन ्जहाँ उच्च जो�खम, 
बन्द वातावरणहरूमा COVID-19 बाट सबैभन्दा बढ� जो�खममा रहेका मा�नसहरूलाई स्याहार 
ग�रन्छ । हामीले �नरन्तर रूपमा यस नी�तलाई पुनरावलोकन ग�ररहन ेछ� र समयको क्रमसँगै यो 
नी�तलाई वयस्क सामािजक स्याहार तथा स्वास्थ्य �ते्रहरूका अन्य �हस्साहरूमा �वस्तार गनर् आवश्यक 
छ �क छैन भनेर �वचार ग�ररहन ेछ� । 
प्र�ािवत िवधानस��ी प�रवत�न 

16. हामीले यो नी�तलाई सन ्2014 को हेल्थ एण्ड सोसल केयर एक्ट 2008 (रेगुलेटेड एिक्ट�भ�टज) 
रेगुलेसन्स [स्वास्थ्य तथा सामािजक स्याहार ऐन 2008 (�नयिन्त्रत �क्रयाकलापहरू) �नयमावल�] मा 
संशोधन गरेर लागू गन� योजना बनाएका छ� । हामीले �नयमावल�को भाग 3 मा आधारभूत 
मापदण्डहरूको खण्डमा, सम्भवतः �नयम 12 (जसमा सुर��त स्याहार तथा उपचारसम्बन्धी प्रावधान 

https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents


छ) मा सुर��त स्याहार तथा उपचार उपलब्ध गराउने �हस्साको रूपमा प्रदायकहरूले अ�नवायर् रूपमा 
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बिन्धत लगायत सङ्क्रमणको जो�खम मूल्याङ्कन गरेर सङ्क्रमणलाई रोक्नुपछर् , 
प�ा लगाउनुपछर्  र फैलावटलाई रोक्नुपछर्  भन्ने प्रावधान रहेको �नयम 12(2)(h) को पूरकको रूपमा 
नयाँ प्रावधानको आवश्यकतालाई थप गन� प्रस्ताव गछ� । हामीले कोड अफ प्रािक्टस अन इन्फेक्सन 
�प्रभेन्सन एण्ड कन्ट्रोल (सङ्क्रमण रोकथाम तथा �नयन्त्रणसम्बन्धी अभ्यास सं�हता) र यससँग 
सम्बिन्धत �दशा�नद�शलाई प�न संशोधन गन�छ� । यसलाई हेल्थ एण्ड सोसल केयर एक्ट 2008 को 
दफा 21 अन्तगर्त सेके्रटर� अफ स्टेटद्वारा जार� ग�रन्छ र प्रदायकहरूले �नयमावल�को �नयम 12 
अन्तगर्त आफ्ना दा�यत्वहरूलाई पालना गदार् यसलाई अ�नवायर् रूपमा ध्यानमा रा�ुपछर्  । अभ्यास 
सं�हताका �वधेयक संशोधनहरूलाई यस परामशर्सँगै प्रका�शत ग�रएका छन ्(प�र�शष्ट A हेनुर्होस)् । 17. यस मा�मलाको मह�वको कारणले गदार् हामीले कानुनलाई �छट्टै प�रवतर्न गन� उद्देश्य राखेका छ� 
। जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा काम गन� कमर्चार�हरूलाई आफ्नो COVID-19 खोपको िस्थ�तलाई 
अद्याव�धक रा� आवश्यक गराउने हाम्रो अ�हलेको उद्देश्य रहेको छ । यसको पुनरावलोकन 
भइरहनेछ । 
 

जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा कमर्चार�हरूले COVID-19 खोप लगाउनुपन� प्रस्ता�वत 
आवश्यकताका बारेमा तपाईको के �वचार छ ? 

• समथर्न गन� 
• थोरै समथर्न गन� 
• न समथर्न गन�, न समथर्न नगन� 
• थोरै समथर्न नगन� 
• समथर्न नगन� 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

कृपया आफ्नो जवाफलाई समथर्न गन� �ववरण उपलब्ध गराउनहुोस ्। 

 

जे� नाग�रक �ाहार गृहह� 

18. प्रस्ता�वत �नयमहरू इङ्ल्यान्डमा आफ्नो गहृमा कम्तीमा प�न एकजना 65 वषर्भन्दा मा�थको 
व्यिक्त बसोबास ग�ररहेको र केयर क्वा�लट� क�मसन (स्याहार गुणस्तर आयोग) मा दतार् रहेको कुनै 
प�न स्याहार गहृमा लागू हुनेछन ्। क�रब 10,000 स्याहार गहृहरू रहेको भनरे अनुमान ग�रएको छ । 
 

के तपा� कुन-कुन स्याहार गहृहरूमा यो �नयम लागू हुन्छ भनेर �नधार्रण गनर्का यस प�रभाषालाई 
प्रयोग गन� कुरासँग सहमत हुनहुुन्छ ? 

• हो 

https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a


• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

यस प�रभाषाका बारेमा तपा�लाई लागेका �चन्ता वा सरोकारका कुराहरू के-के छन ्? 

 

19. SAGE सोसल केयर व�कर् ङ गु्रपले खोप लगाएको अ�नवायर् हुनुपन� आवश्यकता उपयुक्त रहन 
सक्न ेवातावरणको रूपमा जेष्ठ नाग�रकहरूका ला�ग स्याहार गहृहरूका साथ अगा�ड बढ्न मना�सब 
हुन्छ बह्नेर सुझाव �दएको छ । जेष्ठ नाग�रकहरूका ला�ग स्याहार गहृहरूमा �व�भन्न अन्य रोगहरू 
भएका 80 वषर् मा�थको औसत उमेरका जेष्ठ नाग�रकहरू हुनुहुन्छ । स्याहार गहृहरूमा ब�सरहेका 
केह� मा�नसहरूमा �डमेिन्सया र स्नायसुम्बन्धी तथा व्यवहारजन्य समस्याहरू हुन सक्नछे जसले 
सङ्क्रमण �नयन्त्रण गन� अभ्यासहरूलाई पालना गनर् उनीहरूको �मतालाई कम ग�ररहन्छ । यी बन्द 
वातावरणहरूमा, कमर्चार�हरूले �व�भन्न �नवासीहरूलाई स्याहार उपलब्ध गराइरहेको हुन सक्नेछ वा 
उनीहरूको �व�भन्न �नवासीहरूका साथसाथै अन्य कमर्चार�हरूसँग उल्लेखनीय सम्पकर्  भइरहेको हुन 
सक्नेछ । यस स्तरको अन्तर�क्रयाले COVID-19 (र अन्य सङ्क्रामक रोगहरू) प्रभाव पान�गर� फैलन 
सक्छ र केह� मा�नसहरूमा यसका गम्भीर न�तजाहरू हुन सक्नेछ । अ�हलेको केस मतृ्यु अनुपात 
क�रब 20% रहेको छ - जो गहृ स्याहार वातावरणहरूभन्दा बा�हर समान उमेरका व्यिक्तहरूको 
अनुपातभन्दा दईुगुणा बढ� छ । खोपले गम्भीर न�तजाहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गन� अपे�ा 
ग�रन्छ । 

 

यस नी�तलाई जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा मात्र सी�मत गन� प्रस्तावका बारेमा तपा�का �चन्ता वा 
सरोकारका कुनै प�न कुराहरू छन ्? 

• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 

कृपया आफ्नो जवाफलाई वणर्न गनुर्होस ्। 

 

खोप लगाउन आव�क पन� मािनसह� 

20. हाम्रो उद्देश्य भनेको खोप लगाउन ेयो आवश्यकता कम्तीमा प�न एकजना 65 वषर्भन्दा मा�थको 
जेष्ठ नाग�रकलाई सहायता प्रदान ग�ररहेको स्याहार गहृमा कायर्रत सबै कमर्चार�हरूमा लागू होस ्भन्न े
हो । यसले खोपको कभरेजले स्याहार गहृका सबै कमर्चार� तथा मा�नसहरूलाई सुर��त गछर्  र 
स्याहार गहृमा सङ्क्रमणको व्यापक फैलावटको जो�खमबाट सुर��त गछर्  भनेर सु�निश्चत गन�छ । यो 
SAGE सोसल केयर व�कर् ङ गु्रपले �दएको सुझाव अनुरूप रहेको छ । 



21. यसमा स्याहार गहृ वा स्याहार गहृ प्रदायकद्वारा (फुल-टाइम वा पाटर्-टाइमको आधारमा) �सध� 
रोजगार�मा लगाएका सबै कमर्चार�हरू, एजेन्सीद्वारा रोजगार�मा लगाइएका तथा स्याहार गहृद्वारा 
काममा लगाइएका सबै कमर्चार�हरू र स्याहार गहृमा खटाइएका स्वयंसेवकहरू पन� गछर्न ्। यसमा 
प्रत्य� स्याहार उपलब्ध गराउनेहरू र स्याहार गहृमा सरसफाइ तथा भान्साकोठाका कमर्चार�हरू 
जस्ता अन्य काम गन�हरू रहन ेगछर्न ्। यो स्याहार गहृमा COVID-19 पर��णको हाम्रो पद्ध�त 
अनुरूप रहेको छ । 
22. हामीले यो आवश्यकतालाई व्यावसा�यक सेवाहरू वा अन्य स्याहार र सहायता उपलब्ध गराउन 
स्याहार गहृमा आउन ेअन्य मा�नसहरूमा प�न �वस्तार गनर् आवश्यक छ �क भनेर थप �वचार 
आवश्यक छ । सम्भवतः यस नी�तलाई स्वास्थ्य तथा स्याहार कमर्चार�हरू जस्ता �वशेषगर� �नकट 
व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउन ेस्याहार गहृमा आउने पेशाकम�हरूमा प�न �वस्तार ग�रनुपछर्  । 
यसमा स्याहार गहृमा आउन ेहेयरड्रसेर वा धा�मर्क गुरुहरूलाई प�न समावेश गनर् स�कन्छ । हामीले 
‘अत्यावश्यक स्याहार प्रदानकतार्हरू' को िस्थ�तका बारेमा प�न ध्यानपूवर्क �वचार ग�ररहेका छ�; यी 
स्याहार प्रदानकतार्हरूमा त्यस्ता प�रवारका सदस्य वा साथीभाइहरू पछर्न ्जसले �नय�मत रूपमा 
स्याहार गहृमा आएर व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउनेछ� भनेर सहम�त जनाएका हुन्छन ्। हामीले 
स्याहार गहृमा आउन ेसक्ने भनरे �व�भन्न मा�नसहरूका बारेमा सोच�वचार ग�रएका मुख्य कुराहरू 
यहाँ छन ्भन्ने कुरालाई बझेुका छ� र तलका परामशर्सम्बन्धी प्रश्नहरूमा तपा�का रायहरूलाई स्वागत 
गछ� । 
23. हामीले यो नी�त अत्यावश्यक स्याहार प्रदानकतार्हरू बाहेक स्याहार गहृहरूमा ब�सरहेका 
मा�नसहरूलाई भेट गनर् आउने प�रवारका सदस्य तथा साथीभाइहरूमा �वस्तार गन� उद्देश्य राखेका 
छैन� र यस बारेमा कुन पद्ध�त उ�म हुन्छ भनेर हामीले ध्यानपूवर्क सोच�वचार ग�ररहेका छ� । SAGE 
सोसल केयर व�कर् ङ गु्रपले �प्रयजन भेट गनर् आएर भाइरस सान� जो�खम र स्याहार गहृमा बस्ने 
मा�नसहरूको कल्याणका लाभहरूका बीचमा सन्तुलन बनाउन जरुर� पन� भनेर सुझाव �दएको छ । 
हामीले भेट गनर् प�रवारका सदस्य तथा साथीभाइहरूलाई उहाँहरूको पालो आएप�छ ज�तसक्दो खोप 
लगाउन प्रोत्सा�हत ग�ररहेको भएताप�न भेट गनर् आउने मा�नसहरूले सावधानीपूवर्क हाम्रो 
�दशा�नद�शमा भएको सुझावलाई पालना गदार्सम्म हामीलाई प�रवारका तफर् बाट भेट गनर् आउने 
मा�नसहरूमा यो आवश्यकता �वस्तार गनर् जरुर� छ भन्ने लाग्दैन । हामी यस प्रस्तावमा तलको प्रश्नमा 
तपा�का रायहरूलाई स्वागत गछ� । 
 

जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृमा काम गन� वा भेट गनर् आउन ेमा�नसहरू मध्ये कसलाई यस नी�तको 
कायर्�ेत्रद्वारा समे�टनुपछर्  ? 

• स्याहार गहृमा काममा लगाइएका तलबी कमर्चार�हरू मात्र 
o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• छुट्टै भवनमा काम गन� तर क�हलेकाह�ँ स्याहार गहृमा आउन सक्न ेगहृ स्याहार प्रदायकका 
ला�ग काम गन� कमर्चार�हरू (उदाहरणका ला�ग, अफ-साइट (गहृभन्दा बा�हरको) 
कायार्लयमा काम गन� कमर्चार�हरू) 

o हो 
o होइन 
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o कुनै राय छैन 
• �नय�मत रूपमा स्याहार गहृमा आउने र स्याहार गहृमा ब�सरहेका मा�नसहरूलाई �नकट 

व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउन ेस्वास्थ्यकम�हरू 
o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• स्याहार गहृमा ब�सरहेका मा�नसहरूलाई �नकट व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउने अन्य 
पेशाकम�हरू, उदाहरणका ला�ग, हेयरड्रसेरहरू 

o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• काम जेजस्तो भएताप�न स्याहार गहृमा प्रवेश गन� सब ैपेशाकम�हरू, उदाहरणका 
ला�ग,इलेिक्ट्र�सयन, प्लम्बर, आटर् थेरा�पस्ट, म्यिुजक थेरा�पस्ट 

o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• �नय�मत रूपमा आएर �नकट व्यिक्तगत स्याहार उपलब्ध गराउने "अत्यावश्यक 
स्याहारकतार्हरू" को रूपमा तो�कएका प�रवारका सदस्य वा साथीभाइहरू 

o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• भेट गनर् आउन सक्न ेसबै प�रवारका सदस्य वा साथीभाइहरू 
o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• स्वयंसेवकहरू 
o हो 
o होइन 
o कुनै राय छैन 

• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 

 

छुटह� 

24. थोरै सङ्ख्यामा यस्ता मा�नसहरू प�न हुनेछन ्जहाँ उनीहरूका ला�ग COVID-19 खोप उपयुक्त 
हँुदैन भनेर �च�कत्सक�य सुझाव �दइएको हुन्छ । हामीले �नयमहरूले �च�कत्सक�य आधारहरूमा 
छुटहरूका ला�ग अनुम�त प्रदान गछर्न ्भनेर सु�निश्चत गन�छ� । यी �नयमहरूको मस्यौदालाई 
�च�कत्सक�य सुझावलाई दशार्उन ेसङ्क्रामक रोग �वरुद्धको �ग्रन बुक अन इम्युनाइजेसन 
(खोपसम्बन्धी ह�रयो �कताब) (COVID-19: �ग्रन बुक, च्याप्टर 14a) र ज्वाइन्ट क�मसन अन 
भेिक्सनेसन एण्ड इम्यनुाइजेसन (JCVI) (खोपसम्बन्धी संयुक्त आयोग) अनरुूप तयार ग�रनेछ । य�द 
कुनै व्यिक्तलाई �ग्रन बकुले खोप लगाउन नहुने भनेर कारणको रूपमा सू�चकृत एलज� वा स्वास्थ्य 
समस्या (च्याप्टर 14a, पषृ्ठ 16) छ भन ेत्यस्ता व्यिक्तहरूलाई खोपसम्बन्धी यो आवश्यकताबाट छुट 
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�दइनेछ, उदाहरणका ला�ग, पो�लइथाइ�नल ग्लाइकोल (PEG) लगायत खोपको कुनै अवयवसँग 
प�हले प�न एलज�जन्य प्र�त�क्रया भएको । केह� मा�नसहरूलाई कुनै एलज� वा स्वास्थ्य अवस्था हँुदा 
�ग्रन बुक वा JCVI ले खोप लगाउने कायर्लाई अगा�ड बढाउनुभन्दा प�हले �च�कत्सक�य सल्लाह �लन 
सुझाव �दन्छ र सो व्यिक्तलाई छुट �दनपुछर्  �क पद�न भनेर स्वास्थ्यकम�को राय �लइनुपछर्  । गभर्वती 
म�हलाहरूको सम्बन्धमा अ�हलेसम्म रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय दवु ैस्तरमा �चन्ता गराउन ेकुन ैप�न सरु�ा 
सङ्केतहरू प�हचान ग�रएको छैन । JCVI ले कुनै उल्लेखनीय स्वास्थ्य समस्याहरू नभएका गभर्वती 
म�हलाहरूमा खोपका जो�खम तथा फाइदाहरूसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको समी�ा गनर् जार� राखेको छ । 
प्रमाण उपलब्ध भइसकेप�छ त्यसको समी�ा ग�रनछे र उपयुक्त सुझाव प्रदान ग�रनेछ । 25. सरकारले मा�नसहरूका ला�ग उनीहरूले खोप लगाउनबाट �च�कत्सक�य रूपमा छुट प्राप्त गछर्न ्
भनेर आफ्ना रोजगारदाताहरूलाई सबैभन्दा कम बो�झलो त�रकाका बारेमा �वचार ग�ररहेको छ । 

26. य�द उल्लेखनीय अवरोधहरूले योग्य कमर्चार�हरूलाई समयमै र पहँुचयोग्य त�रकामा खोप 
लगाउनबाट रोक्ने िस्थ�त आएमा यस नी�तको पुनरावलोकन ग�रनेछ, जस्तै �क खोप आपू�तर्सम्बन्धी 
समस्या वा रािष्ट्रय �च�कत्सा �दशा�नद�शमा प�रवतर्नहरू । उदाहरणका ला�ग, यसको अथर् य�द 
आपू�तर्सम्बन्धी समस्याहरूले गदार् मना�सब यात्रा दरु�मा रहेको खोपमा पहँुच बनाउन कमर्चार�लाई 
असम्भव हुन्छ भन ेयो आवश्यकता उक्त व्यिक्तमा आप�ूतर्सम्बन्धी समस्या समाधान नहँुदासम्म लागू 
हुनेछैन । 
27. सरकारले JCVI को सुझावलाई पालना गन�छ जसमा सावधानीको रूपमा कुनै प�न मौजुदा 
स्वास्थ्य समस्याहरू नभएका 30 वषर्मु�नका मा�नसहरूलाई Oxford/AstraZeneca खोपको सट्टामा 
उपलब्ध हँुदा खोपको अक� �वकल्प प्रदान गनुर् उ�म हुन्छ भनेर सझुाव �दइएको छ । 
 

के तपा� यस आवश्यकताबाट छुट प्राप्त गनर् सक्ने मा�नसहरूको समूहसँग सहमत वा असहमत 
हुनुहुन्छ ? 

• एकदमै सहमत 
• थोरै सहमत 
• न सहमत, न असहमत 
• थोरै असहमत 
• एकदमै असहमत 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

यस आवश्यकताबाट अरू कस-कसले छुट प्राप्त गनुर्पछर्  ? 

 

काया��यन 

28. स्याहार गहृका म्यानजेरहरू आफ्नो स्याहारमा ब�सरहेका मा�नसहरूको सरु�ाका ला�ग मूलभूत 
रूपमा िजम्मेवार हुन्छन ्। �नयमहरूमा प्रस्ता�वत प�रवतर्न अन्तगर्त गहृमा काम लगाइएका 
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कमर्चार�हरूले खोप लगाएका छन ्वा खोप लगाउनबाट �च�कत्सक�य रूपमा छुट प्राप्त गरेका छन ्
भनेर प्रमाण जाँच गन� िजम्मेवार� म्यानेजरहरूको हुनेछ । यसको अथर् कमर्चार�हरूले आफूले खोप 
लगाएको हो भन्ने प्रमाण म्यानेजरलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ । 
29. सरकारले मा�नसहरूका ला�ग उनीहरूले खोप लगाएको भनेर आफ्ना रोजगारदाताहरूलाई 
प्रमा�णत गनर्का ला�ग सबैभन्दा उ�म त�रकामा बारेमा ध्यानपूवर्क �वचार ग�ररहेको छ । यसमा, 
उदाहरणका ला�ग, मोबाइल फोन एपमा खोप लगाइएको िस्थ�त देखाउने पनर् सक्नेछ । 
यो प्रश्न �वशषेगर� स्याहार गहृका म्यानजेरहरूका ला�ग हो �कनक� हामी स्याहार गहृका 
म्यानेजरहरूले खोप नलगाएका कमर्चार�हरूलाई कस्तो जवाफ �दनेछन ्भनरे बुझ्न चाहन्छ� । 
 

तपा�का कमर्चार�हरूले आफूले खोप लगाएको छु भनेर देखाउन आवश्यक पन�छ । तपा�ले 
उनीहरूले यो कसर� गरून ्भनेर चाहनुहुन्छ ? 

• मोबाइल एप 
• �ल�खत स्व-घोषणा 
• मौ�खक पुिष्टकरण 
• मलाई थाहा छैन 
• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 
• लागू नहुन े

यो प्रश्न �वशषेगर� स्याहार गहृका कमर्चार�हरूका ला�ग हो �कनक� उनीहरू खोप लगाएको िस्थ�त 
प्रमा�णत गन� व्यावहा�रकताहरूमा केिन्द्रत रहन ेगछर्न ्। 
 

तपा�ले आफूले खोप लगाएको छु भनेर देखाउन आवश्यक पन�छ । तपा�ले यो कसर� गनर् चाहनुहुन्छ 
? 

• मोबाइल एप 
• �ल�खत स्व-घोषणा 
• मौ�खक पुिष्टकरण 
• मलाई थाहा छैन 
• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 
• लागू नहुन े

यी प्रश्नहरू �वशेषगर� स्थानीय अ�धकार� तथा NHS साझेदारहरूका ला�ग हो �कनक� उनीहरू 
स्याहार, सहायता वा अनगुमन सेवाहरूमा आफ्नो �मतामा केिन्द्रत रहन ेगछर्न ्। 
 

के तपा�को स्याहार, सहायता वा अनुगमन सेवाहरूमा आफ्नो �मतामा प्रस्ता�वत आवश्यकताको पन� 
प्रभावका बारेमा कुनै �चन्ता वा सरोकारका कुराहरू छन ्? 



• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

तपा�को स्याहार, सहायता वा अनुगमन सेवाहरूमा आफ्नो �मतामा प्रस्ता�वत आवश्यकताको पन� 
प्रभावका बारेमा के-के �चन्ता वा सरोकारका कुराहरू छन ्? 

 

30. सरकारले स्याहार गहृका नयाँ तथा मौजुदा कमर्चार�हरूलाई उनीहरूले खोप लगाएको आवश्यक 
हुनुभन्दा प�हले क�त गे्रस (छुट प्राप्त गन�) अव�ध �दन उपयुक्त हुन्छ भनेर सोच�वचार ग�ररहेको छ । 

31. स्याहार गहृका म्यानजेरहरूले आफ्ना कमर्चार�हरूको रोजगार� र पेशागत स्वास्थ्य रेकडर्हरूको 
�हस्साको रूपमा खोपसम्बन्धी रेकडर्हरू रा�छेन ्भन ेहाम्रो अपे�ा रहेको छ । 
 

जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा म्यानेजरहरूका ला�ग यो नी�त कायार्न्वयन गनर् क��को सिजलो हुनछे 
? 

• एकदमै सिजलो 
• थोरै सिजलो 
• न सिजलो, न गाह्रो 
• थोरै गाह्रो 
• एकदमै गाह्रो 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

कृपया आफ्नो जवाफलाई समथर्न गन� �ववरण उपलब्ध गराउनहुोस ्। 

 

केयर �ािलटी किमसन (�ाहार गुण�र आयोग) को भूिमका 

32. यो आवश्यकता आधारभूत मापदण्डहरू (सन ्2014 को हेल्थ एण्ड सोसल केयर एक्ट 2008 
(रेगुलेटेड एिक्ट�भ�टज) रेगुलेसन्समा व्यवस्था ग�रएको) को �हस्सा बन्नछेन ्र उपयकु्त मा�मलाहरूमा 
केयर क्वा�लट� क�मसन (CQC) (स्याहार गुणस्तर आयोग) द्वारा अनगुमन तथा लागू ग�रनछे भन्न ेहाम्रो 
उद्देश्य रहेको छ । यो 65 वषर्भन्दा मा�थको व्यिक्त ब�सरहेको कुनै प�न स्याहार गहृमा लागू हुनेछ । 
�रपोटर् ग�रएका खोपका दरहरू कुन बसोबास स्थलहरूलाई �नर��ण गन� भनेर �नधार्रण गदार् CQC ले 
�वचार परु् याउने जानकार�को समूहको �हस्सा बन्नेछन ्। 
33. दतार्को समयमा र �नर��ण ग�रँदा स्याहार गहृका म्यानेजरहरूले आफ्ना कमर्चार�हरूले MHRA 
द्वारा स्वीकृत COVID-19 खोप लगाएको प�छल्लो प्रमाण उपलब्ध गराउनुपन�छ । 



34. कानुनको पालना नग�रएको खण्डमा CQC ले आफ्नो कायार्न्वयन नी�त अनुरूप रहनेगर� 
प�हचान ग�रएका सबै प्रमाण र सावर्ज�नक �हत पर��णलाई पूरा ग�रएको �थयो �क �थएन भनेर जाँच 
गद� कायार्न्वयनका ला�ग जो�खममा आधा�रत तथा यथो�चत कदम चाल्नछे । CQC सँग कायार्न्वयनका 
ला�ग देवानी अ�धकारहरू छ र सबैभन्दा गम्भीर मा�मलाहरूमा प्रदायक वा दतार्वाल म्यानेजरहरूको 
�वरुद्धमा फौजदार� कायार्न्वयन उपयकु्त हुन सक्नछे । 
35. CQC का ला�ग उपलब्ध देवानी कायार्न्वयन �वकल्पहरूमा �नम्न पदर्छन:् चेतावनी सचूना जार� 
गन�, दतार्का शतर्हरूलाई लागू गनर्, प�रवतर्न गनर् वा हटाउनका ला�ग प्रस्ताव/�नणर्यको सूचना जार� 
गन�, दतार्लाई �नलम्बन वा रद्द गनर् प्रस्ताव/�नणर्यको सूचना जार� गन�, व्यिक्तको जीवन, स्वास्थ्य वा 
कल्याणमा गम्भीर जो�खम रहेको अवस्थामा दतार्लाई तत्काल ैरद्द गनर्का ला�ग अदालतमा �नवदेन पेश 
गन� र व्यिक्तमा हा�नको जो�खम रहेको अवस्थामा दतार्का शतर्हरूलाई �नलम्बन गनर् वा प�रवतर्न गनर् 
तत्काल सूचना जार� गन� । 
36. �नयम 12 ले प्रदायक तथा दतार्वाल म्यानेजरहरूलाई सुर��त स्याहार र उपचार उपलब्ध 
गराउनका ला�ग आवश्यकता लागू गछर्  । यसमा प्रदायक तथा दतार्वाल म्यानेजरको "स्वास्थ्य 
स्याहारसँग सम्बिन्धत रहेकाहरू लगायत सङ्क्रमणहरूको फैलावट" को जो�खमलाई लेखाजोखा गन� 
र त्यसलाई रोक्ने, प�ा लगाउने तथा �नयन्त्रण गन� आवश्यकता रहेको हुन्छ । यसलाई हेल्थ एण्ड 
सोसल केयर एक्ट 2008 को s.21 अन्तगर्त जार� ग�रएको सेके्रटर� अफ स्टेटको IPC सं�हताद्वारा थप 
ग�रएको छ । �नयम 12 को उल्लंघन गदार् प�रणामस्वरूप सेवाको प्रयोगकतार्लाई बच्न स�कन ेहा�न वा 
बच्न स�कन ेहा�नको उल्लेख्य जो�खम हुन्छ भने प्रदायक तथा दतार्वाल म्यानजेर फौजदार� कसुरको 
दोषी हुन सक्नेछन ्र CQC ले फौजदार� कायार्न्वयन कायर्वाह� गन� �क नगन� भनेर जाँच गन�छ । 
दतार्वाल म्यानेजर वा प्रदायकद्वारा ग�रएको कसुरको सम्बन्धमा अ�धकतम �निश्चत ज�रवाना सचूना 
क्रमशः £2,000 वा £4,000 हुन्छ । नीितको प्रभाव र असरह� 

37. हाम्रो प्रारिम्भक पिब्लक सेक्टर इक्वा�लट� ड्युट� (PSED) (सावर्ज�नक �ेत्र समानता कतर्व्य) 
�वश्लेषणले खोपलाई जेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूमा काममा लगाउने शतर्को रूपमा �लँदा त्यसले 
�निश्चत समहूहरूमा अझ बढ� उल्लेखनीय प्रभाव पानर् सक्नेछ भनेर देखाउँछ । �वशेषगर�, वयस्क 
सामािजक स्याहार जनशिक्तमा म�हलाहरू र अश्वेत, ए�शयाल� तथा अल्पसंख्यक जातीय 
समुदायहरूको ठूलो अनुपात रहेको छ । यी समूहहरू सामान्यतया खोप लगाउन ेबारेमा अझ बढ� 
�हिच्कचाउन ेगरेको र COVID-19 खोप नयाँ खोप भएकोले यस खोपमा �वशषे रूपमा बढ� 
�हिच्कचाहट रहन ेभनेर जानकार� गराउने केह� प्रमाण रहेको छ । �वशेषगर� वयस्क सामािजक 
स्याहार जनशिक्त तथा वहृत जनसंख्या�भत्र खोप लगाउन ेकायर्मा सहायता गनर्का �निम्त चाल ूकायर्को 
�हस्साको रूपमा यी �चन्ता वा सरोकारका कुराहरूलाई सम्बोधन गनर्का ला�ग महत्वपूणर् कायर्क्रमको 
काम �नरन्तर च�लरहेको छ । यस नयाँ नी�तद्वारा यी समूहहरूका साथै अन्य कुनै प�न समूह �भन्न 
त�रकामा प्रभा�वत हुने छैनन ्भनरे सु�निश्चत गनर्का ला�ग हामीले थप के गनर् सक्छ� र स्याहार गहृ 
वातावरणहरूमा काममा लगाइएका तथा सहायता प्रदान ग�रएका सबैलाई संर�ण गन� हाम्रो आकां�ा 
परूा गनर्का ला�ग हामीले यसलाई कसर� व्यवस्थापन गनर् सक्छ� भनरे जान्नमा हामी एकदम ैइच्छुक छ� 
। 

 



संर��त �वशषेताहरू भएकाहरू जस्ता मा�नसहरूको कुनै खास समूहहरू छन ्जसलाई यस 
नी�तबाट �वशेषगर� लाभ हुनेछ ? 

• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

कुन �निश्चत समूहहरूमा सकारात्मक रूपमा असर पनर् सक्नेछ र �कन ? 

 

संर��त �वशषेताहरू भएकाहरू जस्ता मा�नसहरूको कुनै खास समूहहरू छन ्जसलाई यस 
नी�तबाट �वशेषगर� नकारात्मक रूपमा असर पन�छ ? 

• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

कुन �निश्चत समूहहरूमा नकारात्मक रूपमा असर पनर् सक्नेछ र �कन ?  
�तनीहरूलाई नकारात्मक रूपमा असर नपरोस ्भनरे सु�निश्चत गनर् हामीले के गनर् सक्छ� ? 

 

38. हामीले हाम्रो पिब्लक सेक्टर इक्वा�लट� एसेस्मेन्ट (सावर्ज�नक �ते्र समानता मलू्याङ्कन) लाई यस 
परामशर्को �हस्साको रूपमा प्रकाशन गन� उद्देश्य राखेका छ� र य�द नी�त कायार्न्वयन ग�रएको 
खण्डमा खोप लगाउने कायर्मा नी�तको प्रभावलाई ध्यानपूवर्क खोज गन�छ� । 
39. यस नी�तको उद्देश्यको केन्द्रमा द�, दयाल ुतथा स्याहार गन� जनशिक्तलाई �टकाइ रा�,े 
जनशिक्त तथा उनीहरूले स्याहार गन� मा�नसहरूलाई सुर��त रा� ेर वयस्क सामािजक स्याहारमा 
ग�रने कामलाई आकषर्क क�रअर �वकल्प बनाउने रहेको छ । गएको वषर्मा स्याहार गहृहरूमा काम 
गन�हरूले महामार�को समयमा गरेका ब�लदानहरूलाई हामीले बुझेका छ� । हामीलाई �वश्वास छ �क 
यस नी�तलाई प्रारम्भ गदार् त्यसले �छटो ग�तमा र स्याहार गहृहरूमा भ�वष्यमा सङ्क्रमणको व्यापक 
फैलावटको जो�खमबाट बच्न ेप्रयोजनका साथ अगा�ड बढ्न ेआवश्यकतालाई दशार्उँछ । हामीले 
स्याहार गहृका प्रदायकहरू र हरेक कमर्चार�हरूलाई COVID-19 खोपमा पहँुच बनाउनका ला�ग 
सहायता �दन र अ�हलेसम्म भइसकेका प्रग�तलाई आधार बनाएर अगा�ड बढ्न जार� रा�छे� । यसमा 
खोप लगाउन ेबारेमा �चन्ताका कुनै प�न कुराहरू भएका मा�नसहरूका ला�ग �वश्वसनीय व्यिक्तबाट 1 
टु 1 सहायतामा पहँुच र NHS खोप कायर्क्रममाफर् त चालू आधारमा खोपमा पहँुच सम्भव भएसम्म 
सरल रहन्छ भनेर सु�निश्चत गनर् जार� रा� ेपन�छन ्। 
40. खोप लगाउन �च�कत्सक�य रूपमा उ�चत हुने भएताप�न केह� मा�नसहरूले खोप नलगाउने भनरे 
रोज्न सक्न ेकुरालाई बु�झएको छ । यी प�रिस्थ�तहरूमा �तनीहरूलाई त्यस उप्रान्त स्याहार गहृको 
वातावरणमा काममा लगाउन �मल्न ेछैन र प्रदायकहरूले सुर��त, उच्च गुणस्तर�य स्याहारको 
व्यवस्थालाई अिस्थर नगराउन ेत�रकामा त्यसको व्यवस्थापन गनर् आवश्यक पन�छ । यस परामशर्मा 



हामीले य�द कमर्चार�हरूले खोप लगाउनुभन्दा प�न स्याहार गहृको जनशिक्तलाई छोड्न े�नणर्य गरेमा 
त्यसको कमर्चार� स्तरहरूमा हुन ेसम्भा�वत प्रभावका बारेमा प्रश्न सो�धरहेका छ� । यो खोप लगाउने 
कायर् कम रहेका केह� स्थानीय �ते्रहरूमा �वशेष मुद्दा हुन सक्नछे । 
यी प्रश्न �वशषेगर� स्याहार गहृका म्यानजेरका ला�ग हो �कनक� हामी स्याहार गहृका म्यानेजरहरूले 
खोप नलगाएका कमर्चार�हरूलाई कस्तो जवाफ �दनेछन ्भनरे बुझ्न चाहन्छ� । 
 

खोप नलगाएका कमर्चार�हरूका बारेमा सोच्दै तपा�ले यो आवश्यकतालाई कसर� जवाफ �दनुहुनेछ 
भनेर प�हले नै �वचार गनुर्भएको छ ? 

• खोप नलगाएका कमर्चार�हरूलाई पुन: काममा खटाउने 
• खोप नलगाएका कमर्चार�हरूको रोजगार�लाई अन्त्य गन� 
• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 
• लागू नहुन े

 

के सुर��त सेवा कायम रा� ेजेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूको �मतामा नी�तले पान� प्रभावका बारेमा 
तपा�का कुनै �चन्ता वा सरोकारका कुराहरू छन ्? 

• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

 

सुर��त सेवा कायम रा� ेजेष्ठ नाग�रक स्याहार गहृहरूको �मतामा नी�तले पान� प्रभावका बारेमा 
तपा�का लागेका �चन्ता वा सरोकारका कुराहरू �नम्न मध्ये कुन-कुन हुन ्? (लागू हुने सबमैा ठ�क 
�चन्ह लगाउनुहोस)् 

• केह� कमर्चार�हरूले खोप लगाउने अस्वीकार गनर् सक्नेछन ्र आफ्नो अ�हलेको काम छोडरे 
जान सक्नेछन ्

• य�द यो नी�त आफ्नो व्यिक्तगत �वश्वासको प्र�तकूल रहेमा केह� कमर्चार�हरूले नी�तको 
�वरोधमा काम छोडरे जान सक्नेछन ्

• बाँक� कमर्चार�हरूले मन नपराइ-नपराइ आवश्यकतामा सहम�त जनाउन सक्नेछन ्र यसले 
मनोबललाई घटाउन सक्नछे 

• कमर्चार�हरूले अदालतमा स्याहार गहृहरूको �वरुद्धमा मुद्दा हाल्ने बारेमा �वचार गनर् 
सक्नेछन ्

• कमर्चार�हरूलाई प्रभा�वत गन� अन्य उपायहरूमा यसको प्रभाव पनर् सक्छ, जस्तै �क स्वास्थ्य 
तथा स्याहार स्थलहरूको बीचमा आउजाउ कमे हुन े

• वैकिल्पक प्र�श��त कमर्चार�हरूको आपू�तर् उपलब्ध हुन े
• अल्पकाल�न कमर्चार�हरूको शुल्क समे�टन े



• नयाँ स्थायी कमर्चार�हरूलाई रोजगार�मा लगाउँदा लाग्ने शुल्क 
• नयाँ स्थायी कमर्चार�हरूलाई रोजगार�मा लगाउँदा लाग्ने समय 
• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 

 

कृपया यी प्रभावहरूका स्तरको कुनै प�न प्रमाण र तपा�को बुझाइ यहाँ साझा गनुर्होस:् 

• न्यूनतम प्रभाव 
• मध्यम प्रभाव 
• गम्भीर प्रभाव 

कृपया आफ्नो जवाफलाई समथर्न गन� �ववरण उपलब्ध गराउनहुोस ्। 

 

हामीले यस नयाँ नी�तको जनशिक्तमा पन� प्रभावलाई कसर� कमभन्दा कम रा� सक्छ� भन्ने बारेमा 
तपा� के सोच्नुहुन्छ ? (लागू हुने सबैमा ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस)् 

• खोपमा पहँुचलाई सरल बनाउन े
• खोपसँग सम्बिन्धत कुनै प�न खचर्लाई समेट्न े�न�दर्ष्ट आ�थर्क सहायता, उदाहरणका ला�ग, 

यात्रा, समय साइड इफेक्टहरूले गदार् हुने खचर्हरू 
• अद्याव�धक जानकार�मा पहँुच 
• स्थानीय अ�धकार� खोप �वजेताहरूबाट सहायता 
• स्याहार गहृसँग जो�डएका �च�कत्सक�य अगुवाहरूबाट सहायता 
• अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख गनुर्होस)् 

 

के तपा�लाई यो नयाँ नी�त स्याहार गहृहरूले अ�नवायर् पालना गनुर्पन� अन्य कानुनी 
आवश्यकताहरूसँग कुनै प�न त�रकामा बाँ�झन्छ जस्तो लाग्छ ? 

• हो 
• होइन 
• मलाई थाहा छैन 
• लागू नहुन े

कृपया यो नयाँ नी�त अन्य कानुनी आवश्यकताहरूसँग बाँ�झन सक्ने बारेमा थप �ववरण �दनुहोस ्। 

 

41. परामशर् अव�धको दौरान, हामीले व्यिक्तहरू र रोजगार� कानुनका प�रणामहरूका सम्बन्धमा 
अपे�ा ग�रएका प्रभावका बारेमा रोजगारदाताहरूसँग प्रत्य� रूपमा छलफल गन� उद्देश्य राखेका छ� 
। य�द नी�त कायार्न्वयन ग�रन्छ भने हामीले म्यानजेर तथा कमर्चार�हरूका ला�ग असरहरू प्रस्तुत गद� 
गहृ स्याहार म्यानेजरहरूका ला�ग कायर् सञ्चालन �दशा�नद�श प्रकाशन गन� बारेमा �वचार गन�छ� । 
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दतार्वाल प्रदायकहरूले सबै कमर्चार�हरूको COVID-19 खोप िस्थ�तका सम्बन्धमा 
नी�त तथा प्र�क्रयाहरू लागू छन ्भनेर सु�निश्चत गनुर्पछर्; जस्तै �क: 

65 वषर् तथा सोभन्दा मा�थ उमेरका एक वा बढ� �नवासीहरू रहेका स्याहार गहृहरूमा सबै योग्य 
कमर्चार�हरूले आफ्नो COVID-19 खोपहरू लगाएका छन ्। यसमा स्याहार गहृ प्रदायकद्वारा �सध� 
रोजगार�मा लगाएका, एजेन्सीद्वारा रोजगार�मा लगाइएका सबै कमर्चार�हरू र स्याहार गहृमा 
खटाइएका स्वयंसेवकहरू पछर्न ्। यसमा प्रत्य� स्याहार उपलब्ध गराउनहेरू र सरसफाइ तथा 
भान्साकोठाका कमर्चार�हरू जस्ता सहायक भू�मकामा रहेकाहरू प�न पछर्न ्। 
प्रदायकले �नयम 12[फुटनोट 2] को अनुरूप रहनेगर� स्याहार गहृमा काममा लगाइएका सबै योग्य 
कमर्चार�हरूले �न�दर्ष्ट छुट अव�ध�भत्र MHRA द्वारा स्वीकृत COVID-19 खोपहरूका आवश्यक 
डोजहरू लगाएका छन ्भनरे देखाउनेछन ्र त्यसको �ववरण दतार्वाल म्यानेजर (वा समान पदका 
व्यिक्त) ले कमर्चार�हरूका फाइलहरूमा सुर��त रूपमा रा�छेन ्। यो मौजुदा तथा नयाँ 
कमर्चार�हरू लागू हुन्छ । 
(�ग्रन बुक, JCVI �दशा�नद�श र �च�कत्सक�य सुझाव अनुसार) स्वास्थ्य कारणहरूले गदार् COVID-19 
खोप लगाउन न�मल्ने कमर्चार�हरूका ला�ग �च�कत्सक�य छुटको रेकडर् छ । 

स्वास्थ्य कारणहरूले गदार् खोप लगाउन न�मल्ने कमर्चार�हरूका ला�ग दतार्वाल म्यानेजर (वा समान 
पदका व्यिक्त) ले जो�खम मूल्याङ्कनहरू पूरा गन�छन ्र जो�खमहरूलाई कम गनर्का उ�चत कदमहरू 
चाल्नेछन ्। 
कमर्चार�हरूको खोप लगाउने योग्यतालाई �नयम 12 अनुरूप रहनेगर� �नय�मत रूपमा पुनरावलोकन 
ग�रन्छ । 

खोप लगाउन ेआवश्यकता र व्यिक्तको रूपमा उनीहरूका ला�ग तथा उनीहरूको सेवा प्रयोग गन� 
मा�नसहरूका ला�ग हुने फाइदाहरूका बारेमा कमर्चार�हरूलाई उपयकु्त �श�ा रहेको छ । 

खोपमा पहँुच प्राप्त गनर्का ला�ग कमर्चार�हरूलाई उपयुक्त सहायता उपलब्ध गराइन्छ । 

1. अन्य त�रकामा �न�दर्ष्ट ग�रएको नभएसम्म यस परामशर्मा सन्दभर्को रूपमा �दइएका सबै 
तथ्याङ्कहरू इङ्ल्यान्डका ला�ग हो । ↩ 

2. सन ्2014 को हेल्थ एण्ड सोसल केयर एक्ट 2008 (रेगुलेटेड एिक्ट�भ�टज) रेगुलेसन्सको 
�नयम 12 ले सेवा प्रयोगकतार्हरूलाई सुर��त त�रकामा स्याहार र उपचार उपलब्ध गराउन 
आवश्यक गराउँछ । यसमा दतार्वाल व्यिक्तको स्वास्थ्य स्याहारसँग सम्बिन्धत रहेकाहरू 
लगायत सङ्क्रमणहरूको फैलावटको जो�खमलाई लेखाजोखा गन� र त्यसलाई रोक्ने, प�ा 
लगाउने तथा �नयन्त्रण गन� दा�यत्व रहेको छ (�नयम 12(2)(h)) । यो प्रस्ताव भनेको यस 
परामशर् कागजपत्रमा वणर्न ग�रएका खोपसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई समावेश गनर्का ला�ग 
�नयम 12 लाई संशोधन गन� रहेको छ । CQC सँग �नयम 12 परूा गनर् असफल रहन े

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:2
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fnref:1


प्रदायकको �वरुद्धमा मुद्दा चलाउन ेअ�धकार हुन्छ जसमा सो असफलताले गदार् बच्न स�कने 
हा�न वा त्यस्तो हा�नको उल्लेखनीय जो�खम भएको हुन्छ । ↩ 
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