
 

 

  
सर्वसाधारणका लागि कोभिड-१९ को तेस्रो खोप लिाइनेछ । खोप लिाउन चाहनेहरूले पक्कै 
पनन खोप लिाउन सक्नुहुनेछ, त्यसैले नआत्तिनुहोस ्र खोप टिकि नआउँदासम्म पखवनुहोस।् 
 

तलका सब ैमापदण्द पुग्ने व्यक्क्त 

●दोस्रो खोप लिाइसकेका व्यक्क्त 
●दोस्रो खोप लिाएको ८ मटहना र्ा बढी िएको हुनु पने छ। 
※गचककत्सा के्षत्रमा काम िन ेव्यक्क्तको हकमा ६ मटहना, र्दृ्धहरूका हकमा ७ मटहना र्ा 
बढी िएको हुनु पने छ। 

  ●१८ र्र्व र मागि 
 

२०२२ सेप्िेम्बर ३0 सम्म (पटहलो र दोस्रो खोपको लागि पनन सोही अर्गध) 
 
तत्कालको ताभलका 

दोस्रो खोप लिाएको भमनत खोप टिकि पठाइने भमनत तेस्रो खोप लिाउने 
सम्िाबबत भमनत 

जेष्ठ नािररक: ~२०२१ जुलाई १५ 

अन्य: ~२०२१ जुन २० 

२०२२ जनर्री १७ र २४ दईु 
िािमा िरेर पठाइने छ 

२०२२ फेबु्रअरी 

जेष्ठ नािररक: ~२०२१ अिस्ि १५ 

अन्य: ~२०२१ जुलाई १५ 

२०२२ फेबु्रअरी १४ र २१ दईु 
िािमा िरेर पठाइने छ 

२०२२ माचव 

जेष्ठ नािररक: ~२०२१ सेप्िेम्बर १५ 

अन्य: ~२०२१ अिस्ि १५ २०२२ माचव ११ २०२२ अत्तिल 

●क्स्िनतमा ननिवर िदै, खोप टिकि पठाउने समय पछाडड सनव सक्नेछ । 
●खोप टिकि पाए पनन खोप लिाउन नसककन ेटदनहरु छन । 
तेस्रो खोपको बुककङ्ि िदाव, तेस्रो खोप लिाउन भमल्ने टदन पनछको भमनतमा बुककङ्ि िनुवहोस।् 

तेस्रो पिकको खोपको बारेमा जानकारी 

तेस्रो पिकको खोपको बारेमा जानकारी 

         hojaA4 

खोप टिकि संलग्न 

खोप लिाउने टदन सािमा लानु पने कािजातहरु 

कोभिड-१९ खोप 
 

② जानकारी 
(A4 को दबुै पट्िी १ पाना) 

खोप लिाउने अर्गध 

खोप टिकि पठाउने भमनत 

दायाँ छेउमा रहेको 
पूर्व जाँच िश्नार्लीमा 
आर्श्यक पन ेसब ै
िनुवहोस ्र आफ्नो 
पटहचान खुल्न े
कािजातहरू सािमा 
ल्याउनुहोस।् 
खोप पनछ, यसलाई 
बाँया छेउमा रहेको 
खोप िमाणपत्रमा 
रेकडव िररनछे, त्यसैले 
यसलाई अलि 
निनुवहोस।् 

 
① (बायाँ) खोप िमाणपत्र 

(दायाँ) खोप टिकि एकीकृत पूर्व जाँच िश्नार्ली 
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पटहलो र दोस्रो खोप फरक फरक लिाएको लाई "र्ैकक्ल्पक खोप" िननन्छ। लिाएको खोप 
(फाइजर र ताकेदा / मोडनाव)को आपूनतव अनुपात, पटहलो र दोस्रो खोप फरक फरक हुने िएकाले, 
र्ैकक्ल्पक खोपलाई त्तर्चार िनुवहोस ्। 
र्ैकक्ल्पक खोपको ििार्काररता, सुरक्षा, र साइड इफेक्िहरूको बारेमा जानकारीको 
लागि, स्र्ास््य, श्रम तिा कल्याण मन्त्रालयको र्ेबसाइि "कोभिड-१९ खोप िश्नोिर" 
हेनुवहोस ्।                    स्र्ास््य, श्रम तिा कल्याण मन्त्रालयको र्ेबसाइि ⇒ 

 

■स्िान 
फेब्रुअरी: नाखा स्योउबोउस्यो चुओउ बुन्स्यो (नाखा दमकल त्तर्िाि केन्रीय शाखा कायावलय), एयोन 

िाउन योक्काइची िोमारी, हेरुसु प्लाजा 
माचव: नाखा स्योउबोउस्यो चुओउ बुन्स्यो (नाखा दमकल त्तर्िाि केन्रीय शाखा कायावलय), एयोन 

िाउन योक्काइची िोमारी, चुओउ दाइ नी ताइइकुखान (केन्रीय नम्बर  २ व्यायामशाला) 
अत्तिल पनछ: नाखा स्योउबोउस्यो चुओउ बुन्स्यो (नाखा दमकल त्तर्िाि केन्रीय शाखा कायावलय), एयोन 

िाउन योक्काइची िोमारी, चुओउ दाइ नी ताइइकुखान (केन्रीय नम्बर  २ व्यायामशाला), 
क्जबासान भमए 

■प्रयोग गरिएको खोप ताकेदा / मोडनाव (तत्कालको लागि) 

■बुककङ्ग २०२२ जनर्री १९ बाि सुरु हुनेछ । 
■बुककङ्ग गर्न ेतरिका बुककङ्ि र्ेबसाइि र सुचना केन्रमा सम्पकव  िनुवहोस । 

र्ेबसाइिबाि बुककङ्ि िनव दाया ँपट्टिको दईु-आयामी कोड ियोि िनुवहोस ⇒ 

 

 

  

 

व्यक्क्तित खोपहरू िदान िन ेगचककत्सा संस्िाहरू सम्पकव  िनव, दाया ँपट्टिको दईु-आयामी 
कोड ियोि िनुवहोस।् 
■प्रयोग गरिर्न ेखोप फाइजर द्र्ारा ननभमवत 

■बुककङ्ग २०२२ जनर्री मटहनाको अन्त्यबाि सुरु हुनेछ । 
■खोप सुरु हुरे्न मितत फेबु्रअरी १ बाि 

 

 

 

●१२ र्र्व र मागि 
भमतकी सोउिोउ ब्योउइन,् यमानाखा इच्योउखा ब्योउइनमा खोप लिाउन पाइन्छ। बुककङ्िको 
लागि गचककत्सा संस्िालाई भसधै सम्पकव  िनुवहोस।् 
●५-११ र्र्व 
हाल, १२ र्र्व मुननका बालबाभलकाहरु खोपका लागि योग्य छैनन।् ित्तर्ष्यमा सरकारले 
स्र्ीकृनत टदएमा, हामी तपाईंलाई पनछको भमनतमा त्तर्स्ततृ रूपमा सूगचत िनेछौं। 

यो जानकारी २०२१ डडसेम्बर २८ को सुचनामा आधाररत छ। 
ित्तर्ष्यमा राक्ष्िय नीनतहरू पररर्तवन हुनसक्नेछ । नर्ीनतम जानकारी निरको र्ेबसाइि
（HPID1611134480393） मा िकाभसत िररनेछ। 

स्र्ास््य, श्रम तिा कल्याण मन्त्रालयको र्ेबसाइि 

तेस्रो खोप िुख्यतया वेबसाइटबाट बुककङ्ग गरिन्छ, ति वेबसाइटसँग अपरिचित ब्यक्ततहरूका लाचग जर्निल 
हलको पहहलो तल्लािा खोमलएको केन्रिा (सोिबाि-शुक्रबाि ८: ३० ~ १७: १५) हािी तपाईंहरुलाई वेबसाइटबाट 
बुककङ्ग गर्नन सहयोग गरे्नछौ । 

व्यक्क्तित खोप 

र्ैकक्ल्पक खोप 

सािूहहक वा व्यक्ततगत खोप दइु पटक बुककङ्ग र्नगरु्ननहोस,् धेिै चिककत्सा संस्थाहरूिा पतर्न बुककङ्ग 
र्नगरु्ननहोस।् खोप मलर्न िाहरे्न सबैलाई खोपको अवसि प्रदार्न गर्नन हािी तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गदनछौं। 

पटहलो र दोस्रो खोप लिाउन चाहनेहरूको लागि 

 

[सम्पकन ] योतकाइिी र्नगि कोबबड्-१९ खोप सुिर्ना केन्र ☎०५९-३२७-५९९० 


