
फुनाबासी

शहर

ओमिक्रोन भेररयन्ट मिरुद्ध प्रभािकारी बाइ-भ्यालेन्ट खोप मिन सुरु गररनेछ

खोपसम्बन्धी ताजा जानकारीको लागि फुनाबासी शहरको होमपेज (दायााँ पगि भएकोकोड) अथवा शहरको

खोपकल सेन्टरबाट जानकारी गलनुहोस्।

＜नोभल कोरोना भाइरस मिरुद्धको खोप＞

ओमिक्रोन भेररयन्ट मिरुद्धको बाइ-भ्यालेन्टखोपका लामग योग्य

व्यक्तिहरू तथा प्रयोग गररने खोपहरू

● नोभलकोरोनाभाइरसको पुराना भेररयन्ट रओगमक्रोन भेररयन्ट दुवैका गवरुद्ध प्रभावकारी ("ओगमक्रोन भेररयन्ट

गवरुद्ध प्रभावकारी बाइ-भ्यालेन्टखोप") को पगहलो पटकखोप (पगहलो र दोस्रो डोज) पूरा िरेका 12 वर्ष वा सोभन्दा

मागथका सबैव्यक्तिले प्रगतव्यक्ति 1 पटकखोप गलन पाउनेछन्।

अगिल्लो पटकको नोभलकोरोना खोप लिाइएको गदनदेक्तख 3 मगहना वा सोभन्दा बढी समय गबगतसकेपगछ योखोप

लिाउन सगकन्छ।

पमहलो पटक (पमहलो र िोस्रो डोज) खोप नलगाइएकाव्यक्तिहरूले पुरानो खोप (※) िुई पटकलगाइसकेपमछत्यसको 3 

िमहनापमछिेक्तखओमिक्रोन भेररयन्ट मिरुद्ध प्रभािकारी बाइ-भ्यालेन्टखोपबाट थप खोप मलन समकनेछ।

(※) नोभलकोरोना खोपको पुराना भेररयन्ट मिरुद्धको िोनो-भ्यालेन्टखोप

<ओगमक्रोनभेररयन्ट गवरुद्ध
प्रभावकारीबाइ-भ्यालेन्ट
खोपका प्रकारहरू>

पगहलो र दोस्रो

खोपकालागि

योग्यव्यक्तिहरू

तेस्रो र सोभन्दापगछकोखोपकालागि योग्यव्यक्तिहरू

फाइजरकम्पनीकोखोप

[BA.1 मिरुद्ध प्रभािकारी प्रकार/ 
BA.4-5 मिरुद्ध प्रभािकारी प्रकार]

प्रयोग गनन मनषेमित

12 िषन िा सोभन्दािामथका
व्यक्ति

प्रयोग गनन समकने

िोडेनान कम्पनीकोखोप

[BA.1 मिरुद्ध प्रभािकारी प्रकार/ 
BA.4-5 मिरुद्ध प्रभािकारी प्रकार] प्रयोग गनन मनषेमित

12िषन िा सोभन्दा िामथका
व्यक्ति

प्रयोग गनन समकने



खोपको लागि नाम लेखाउने तररका

फुनाबासी शहरको वेबसाइटमा खोप लिाउने सगकनेस्वास्थ्यसंस्थाहरू वा सामूगहकखोप केन्द्र पत्ता

लिाऔ ाँ।

फुनाबासी शहर

गभत्रकास्वास्थ्य

संस्थाहरू

फुनाबासी

शहरको सामूगहक

खोप केन्द्र

・फुनाबासी शहरकोखोप दताष प्रणाली माफष त खोपको लागि दताष िने (दायााँ

पगि गदइएको कोड)

・फुनाबासी शहरकोखोप कल सेन्टरमा फोन िने

・स्वास्थ्यसंस्थालाई सीधै सम्पकष िरेर नाम लेखाउने (टेगलफोन वास्वास्थ्य

संस्थाको वेबसाइटआगदबाट)

※स्वास्थ्यसंस्था मपचे्छ नाि लेखाउने तररका फरक हुन्छ (मिसृ्तत जानकारीको लामग शहरको

िेबसाइट हेनुनहोस्)

※फुनाबासी शहरकोखोप ितान प्रणाली हेनन नसके्नव्यक्तिहरूले फुनाबासी शहरको खोपकल सेन्टरिा सम्पकन राख्नुहोस्।

※स्वास्थ्यसंस्थािा सम्पकन गने भएिा स्वास्थ्य-जााँच / उपचारको सिय मभत्र सम्पकन गनुनहोस् ।

खोप लिाउने गदनमा गलएर जानुपने कुराहरू

・खोप मटकट ・मचमकत्सा जााँच पूिनको प्रश्नािली (खाििा साँगै राक्तखएको खोपबारेको जानकारी पढी पमहले नै फारि भरेर
राख्नुहोस्)
・व्यक्तिगत पमहचान खुल्ने कागजात (िाइ-नम्बरकाडन , सिारी चालकअनुिमतपत्र, स्वास्थ्यबीिा काडन आमि)

※खोप लगाउनु अमि िरिाआफ्नो तापक्रि नापु्नहोस। यमिज्वरो आएको मनमित हो िा अस्वस्थ िहसुस भएकोआमि अिस्थािा

त्यो मिन खोप नलगाई, फुनाबासी शहरको खोप कल सेन्टर िा तपाईंले खोपको लामग नाि लेखाएकोस्वास्थ्य संस्थािा सम्पकन

गनुनहोस्।

※खोप लगाउने बेलािाआफ्नो कााँि तुरुनै्त बामहर मनकाल्न मिल्ने लुगा लगाएरआउनुहुन अनुरोि गछछाँ ।

※खोप मटकटिा रहेको "खोप लगाएको प्रिाणपत्र"-लाईखोप प्रिाणपत्रको रूपिा प्रयोग गनन समकन्छ।त्यसैले कृपया यसलाई
नहराउने गरर सुरमित राख्नुहोस्।



ओगमक्रोनभेररयन्टगवरुद्धप्रभावकारीबाइ-भ्यालेन्टखोपकोसुरक्षा

स्रोत:  मिशेष स्वीकृमतको बेलािा
रा क्तखएको ररपोटन बाट पुनगन मितफाइजररमोडेनाष

कम्पनीकोबाइ-भ्यालेन्ट

खोपहरूको गनयामक

स्वीकृगतकोबेलामासमीक्षा

िदाष दुवैखोपहरूले पुराना

खोपहरूकोजसै्तलिभि

समानलक्षणहरूदेखाए।

■यसबाट पुराना खोपहरूभन्दा ओगमक्रोन भेररयन्ट गवरुद्ध बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा िररएको छ।

ओगमक्रोन भेररयन्ट गवरुद्धप्रभावकारी बूस्टरडोजमाओगमक्रोन भेररयन्टका िटकहरूसमावेशिररएकोछ।त्यसैले पुराना खोपसाँि

तुलना िदाष त्यसलेओगमक्रोन भेररयन्ट गवरुद्धिम्भीर हुनबाट रोक्न, संक्रमणहुनबाट रोक्न र रोिकालक्षणहरूआउनबाटरोक्नजस्ता

प्रभावकारीतामा योिदान गदने प्रगतरोधात्मकक्षमता अझसगक्रयबनाउाँछ।

तसथष त्यस बूस्टरडोजमाओगमक्रोन भेररयन्ट गवरुद्ध पुराना खोपहरूभन्दािम्भीरलक्षणरोक्न धेरै प्रभावकारी हुने र सम्भवतःछोटो

अवगधकोलागि भएपगन संक्रमणर रोिका लक्षणरोक्नपगन प्रभावकारी हुनेआशा िररएकोछ, यद्यगपअवगधछोटो हुनसक्छ।

■बाइ-भ्यालेन्टखोपभएकोले यसले गवगभन्नप्रकारकानोभलकोरोनाभाइरसमा प्रगतगक्रया िछष ।
एक्तन्टजेनको दुई गभन्नप्रकारभएकोलेिदाष सगक्रयबनाएकोप्रगतरोधात्मकक्षमतालेनयााँ कोरोनाभाइरसकोव्यापकगवगवधतालाई

प्रगतगक्रया गदन्छभने्नसोचाइछ।

तसथष योभगवष्यकोउत्पररवतीतस्टरेनहरूगवरुद्धप्रभावकारीहुनेअपेक्षािररएकोछ।

(※4) सन् 2022 अगस्टसम्म प्राप्त भएको िैज्ञामनक ज्ञानअनुसार मिशेषज्ञले गरेको मिचारमििशनिा आिाररत भएर लेक्तखएको छ।। भमिष्यिा यस सम्बन्धी ज्ञानको सञ्चय र िृक्तद्ध भएपमछ यो जानकारी अद्यािमिक हुन
सक्छ।

<खोप लगाएको 7 मिन पमछसम्म िेक्तखएका लिणहरू>

स्रोत:  मिशेष स्वीकृमतको बेलािा
रा क्तखएको ररपोटन बाट पुनगन मित

ओगमक्रोनभेररयन्टगवरुद्धप्रभावकारीबाइ-भ्यालेन्टखोपकोप्रभावकारीता

देखा

परेको दर

लक्षणहरू

फाइजरकम्पनी िोडेनान कम्पनी

50% भन्दा
बढी

सुई लगाएको िाउाँिा िुखाइ सुई लगाएको िाउाँिा िुखाइ, थकान

10-50%
थकान, िांसपेशी िुखाइ, टाउको
िुखाइ, जाडो लागे्न, जोनी िुखाइ

टाउको िुखाइ, िांसपेशी िुखाइ, जोनी िुखाइ, 
मलम्फैडेनोप्याथी, जाडो लागे्न, िाकिाकी / बान्ता

1-10%
पखाला, रातोपन, सुमिने, ज्वरो, 
बान्ता

इररमथिा / रातोपन, सुमिने / किोरता, ज्वरो



फुनाबासी शहरको सािूमहकखोप केन्द्र र केहीस्वास्थ्य संस्थाहरूिा खोपकोलामग नाि लेखाउने (ितान गने), खोपको बारेिा सािान्य
सोिपुछ र शहर मभत्रखोप लगाइमिने मचमकत्सा संस्थाहरूकोजानकारी मनम्नानुसार प्राप्त गनन समकनेछ ।

फुनाबासी शहर नोभलकोरोनाभाइरस खोप / परामशष गवशेर् कल सेन्टर (शहरखोपकल सेन्टर)

फोन नम्बर : 050-5526-1142 

※कृपयािलतनम्बरमाकलनिनष सावधानीअपनाउनुहोस् ।

अशिताको कारणफोनमा परामशष िनष िाह्रो हुनेव्यक्तिका लागि

फ्याक्सनम्बर : 050-3385-9928
इिेल िेगाना : covid-19.vaccine@funabashicity.jp

※शहरद्वारा मजम्मा सुक्तम्पएको मनजीस्तरका कन्टर याक्टव्यिसायीले जिाफ मिनेछ।

मबहान 8 बजेिेक्तख बेलुका 5 बजेसम्म
(शमनबार, आइतबार तथा सािनजमनक

मबिाका मिनहरूसिेत)

【सोिपुछको लामग सम्पकन 】

◎खोपलिाउनको गनक्तिलिाइनेव्यक्तिको सहमगतआवश्यकहुन्छ ।

खोपलगाउाँिासङ््कक्रािकरोगरोकथािकोप्रभािकाररतारसाइडइफेक्टकोजोक्तखििुिैकोबारेिासहीज्ञानमलई, आफ्नैइच्छाकोआिारिाखोपलगाउनेबारे मनणनयगनुनहुन

अनुरोिगछौं।खोपलगाइनेव्यक्तिकोसहिमतमबनाउिव्यक्तिलाईखोपलगाउनेकायनगररनेछैन।

कािगनेिाउाँ िािरपरकाव्यक्तिहरूलाईखोपलगाउनबाध्यपानुन रखोपनलगाएकाव्यक्तिहरूलाईभेिभािपूणनव्यिहारगनुनकिामपहुाँिैन।

◎खोपले हुनेस्वास्थ्यक्षगतको लागि राहत प्रणालीव्यवस्था िररएको छ

खोपलेस्वास्थ्यिािमत(मबिारीहुनेिाअपाङ्गतारहने) अिस्था मनम्त्याउनसक्छ।त्यस्तोिमतअत्यनै्तिुलनभकुराभएपमनत्यसलाईपुरै हटाउननसमकनेहुनालेराहतप्रणालीव्यिस्था

गररएकोछ।

यसप्रणालीकोलामगआिेिनमिनआिश्यकप्रमक्रयाहरूकोबारेिाआफ्नोमनिासीितान भएकोनगरपामलकािाशहर, टोलतथागाउाँ कायानलयिापरािशन मलनुहोस्।


