
नयााँ कोरोना भाइरस 

थप (तेस्रो /3 पटक) खोपको सूचना

～ खोप ऐच्छिक हुनेछ ～

सुगीनामीकु

2回
目 可能

• यो सूचना प्राप्त गनुु हुने व्यच्छि, नयााँ कोरोना भाइरसको थप (तेस्रो /3 पटक) खोपको लागग योग्य व्यच्छि हुनु हुन्छ।

• सरकारको (देश) सूचना अनुसार, थप (तेस्रो/3पटकको) खोप लगाउन सगकने गमगत समग्र रूपमा अगि साररएको छ।

• भगिष्यमा, िारु्का गचगकत्सा संस्थाहरू िा सामूगहक खोप केन्द्र बाहेक पगन देश या शहरका ब्यापक खोप केन्द्रहरुमा , 

कायुस्थल या गिश्वगिद्यालयहरू गिगभन्न खोप केन्द्रहरुमा खोप लगाउने अिसरहरु प्रदान गररने सम्भािना भएकोले, 

दोस्रो/2 पटकको खोप पुरा भइ 6 मगहना लागेका  व्यच्छिलाई खोप गटकट (कुपन) पठाइने छ।

• कृपया, यो सूचना ध्यानपूिुक पढेपगछ, खोप लगाउन इिा गनुु हुने व्यच्छिले ररजभु गने प्रगरियया गनुुहोस।। 

यो सूचना जनिरी 18 तारीख हालको जानकारी हो।

योग्य हुने व्यच्छि : नयााँ कोरोना भाइरस खोपको दोस्रो / 2 पटक खोप पुरा भईसकेका 18 िरु् भन्दा मागथका व्यच्छिहरू

खोपको प्रकार: पगहलो/1 र दोस्रो/2 पटक गलएको खोपको प्रकारलाई ध्यान (मतलब) नगरर, ताकेदा / मोदेरुना 

कम्पगन, फाइजर कम्पगन मधे्य कुनै पगन (जुन भएपगन) खोप लगाउन सकु्न हुनेछ।

खोप लगाउने समय: नयााँ कोरोना भाइरस खोप दोस्रो /2 पटक खोप पुरा भई सकेका 18 िरु् मागथका व्यच्छिहरू

गचगकत्सा संग संबच्छित व्यच्छि उमेरको प्रगतबन्द नभएको 6 मगहना भन्दा बढी

गचगकत्सा संग संबच्छित नभएका

व्यच्छि

65 िरु् भन्दा मागथ 6 मगहना भन्दा मागथ

64 िरु् भन्दा तल 7 मगहना भन्दा मागथ※

※ यद्यगप, खोप लगाउने अिस्था गमलेको खण्डमा 6 मगहना अगि भएपगन खोप लगाउन गमल्ने व्यिस्था छ।

● कृपया उपयुि खोप गलएको अन्तरालको जााँच आफैले गरर, ररजबेशन आगदको प्रगरियया गनुुहोस।। 

थप (तेस्रो /3 पटक) खोपको गबिरण

खोपको लागत (रकम 

/पैसा)

गनशुल्क（पैसा

नलागे्न) समू्पणु रकम 

सरकारी खचुमा 

(सरकारले व्यहोने)

खोप गलन सगकने गमगतको जााँच गनुुहोस।।

थप (तेस्रो/3 पटक) खोप सामान्य गनयम अनुसार दोस्रो/2 पटकको खोप गलएको गमगत बाट 7 मगहना पगछ (65िरु् भन्दा 

मागथलाई 6 मगहना पगछ) को एउतै तारीख पगछ हुनेछ। यद्यगप, एउतै तारीखमा नभएको खण्डमा अको मगहनाको 1 तारीख 

मा हुनेछ। 

उदाहरण 1 दोस्रो/2 पटक खोप 

गलएको : 7/1/2021

▼

तेस्रो/3 पटक खोप गलएको :

2/1/2022

उदाहरण 2  दोस्रो/2 पटक खोप 

गलएको : 7/30/2021 

▼

तेस्रो/3 पटक खोप गलएको :  

3/1/2022
※खोप गलएको अन्तराल 7 मगहनाको उदाहरण

प्राप्त गनुुभएको खोप गटकट (कुपन)को जााँच गनुुहोस।１

２

खोप गलने बेला सम्मको प्रिाह

खोप गटकट(कुपन)मा लेच्छखएको

पगहलो/1・दोस्रो/2 पटकको खोप

बारेको जानकारीमा कुनै गच्छि

देच्छखएमा

कृपया कल सेन्टरमा सम्पकु गनुुहोस।। िारु्को खोप सम्बच्छिको अगभलेख जााँच गरर, जरुरी परेमा सच्याईनेछ।

पररिारको खोप गटकट(कुपन) 

पाएको (पठाइएको) छैन।

खोप गटकट(कुपन) दोस्रो/2 पटकको खोप पुरा भएको 6 मगहना गबतु्न अगागर्को मगहनामा पठाइनेछ। एउटै 

समयमा खोप गलएको भएतापगन खोप गटकट(कुपन) नपुगेको खण्डमा कल सेन्टरमा सम्पकु गनुुहोस।।

ररजभेसन साइटको पासिरु् थाहा 

नभई लक भएको खण्डमा ।

लक खोल्नको (अनलक गनु) लागग कल सेन्टरमा सम्पकु गनुुहोस।।

अस्पताल या अन्य कुनै ठाउाँमा 

भनाु भैरहेको खण्डमा के कसो 

गने ?

भनाु भई रहेको अस्पताल या अन्य कुनै ठाउाँमा पगन खोप गलन सगकने अिस्था पगन हुनसके्न भएकोले 

गचगकत्सा संस्था / सुगिधामा गसधै सम्पकु गरर सल्लाह गनुुहोस।।

सुगीनामी कु (िारु्) बाहेक अन्य 

स्थानमा खोप लगाउन चाहन्छु।

सामान्य गनयमको रूपमा, आफ्नो स्थाई बसोबास दताु भएको िारु्को गनकायहरुमा नै खोप गलने गनुु पदुछ। 

तापगन एकल सरुिा िा नानी जन्माउन आफ्नो िरमा जाने आगद कारणले सुगीनामी कु बाहेक बागहर खोप 

(आफ्नो ठेगाना बाहेकको ठाउाँमा खोप गलनु ) गलने सके्न अिस्था छ। खोप गलन इिा भएको िारु्को स्थानीय 

गनकायको कोरोना खोप गनकायमा सम्पकु गनुुहोस।। तसथु, आफ्नो िारु् बागहरको गचगकत्सकबाट खोप गलंदा 

या कायुके्षत्रमा खोप गलएको खण्डमा सामान्यत सुगचत गनुु आिश्यक छैन।

म आफु गचगकत्सा सम्बच्छि

कमुचारी आगदमा पछुु गक पगदुन 

थाहा पाउन चाहन्छु।

गचगकत्सा सम्बच्छि कमुचारी भन्नाले, गचगकत्सा सम्बच्छि कमुचारी (जसलाई अस्पतालहरूमा कोरोनाभाइरस 

संरियमण हुने सम्भािना बढी छ) र िृद्धसुगिधामा बगसरहेका व्यच्छिहरू / कमुचारीहरूलाई जनाउाँछ। कृपया 

आफु यस अन्तगुत पछु गक भने्न बारे आफ्नो कायुस्थल (आफु बसे्न सुगिधा ) मा बुझेर हेनुु होस। ।

आफुले कगहले खोप लगाए गठक 

हुन्छ?

सरकार (देश)ले त्यो बेला बनाएको योजना अनुसार 8 मगहनाको अन्तराललाई अगहले गबस्तारै अगि साररएको 

छ ।अगहलेको लागग कच्छिमा 6 मगहना भन्दा अगार्ी हुाँदैन । 65  िरु्भन्दा मागथका लागग 6  मगहना र 64  

िरु्भन्दा मुगनका लागग 7  मगहनाको खोपको गसद्धान्त/ गनयम छ। यद्यगप, दोस्रो/2पटक खोप लगाएको 6 

मगहनाभन्दा बढी समय गबगतसकेको छ भने, 64 िरु् भन्दा मुगनका व्यच्छिले पगन खोपको ररजभेसन गनु सके 

खोप गलन कुनै समस्या छैन।

िारु्को खोप केन्द्रको 

ररजभेसनमा(ठाउाँ ) खाली छैन।

खाली (ठाउाँ) भए पगन तुरुनै्त

भररन्छ।

खोप (गलने गमगत ) अगि साररएको कारणले,रेईिा 4 साल फेबु्रअरीमा कररब 1 लाख व्यच्छिलाई, माचुमा कररब 

1 लाख 70 हजार व्यच्छिलाई खोप लगाउने लक्ष्य राच्छखएको गथयो। िारु्ले गचगकत्सा संस्थाहरूसाँगको 

सहकायुमा सकेसम्म धेरै खोप स्लटहरूको व्यिस्था गनेछ। तर सबै व्यच्छिहरुले चाहेको समयमा खोप 

लगाउन सके्न अिस्था छैन। कृपया कायुस्थलमा र देश / िारु् आगदको खोप केन्द्रमा पगन प्रयास जारी गरर 

सहज रुपमा खोप गलनसके्न िातािरण बनाउन सहयोग गनुुहोस।। अगप्रल भन्दा पगछ योग्य व्यच्छिहरूको संख्या 

आधा िट।ने हुनाले , तुलनात्मक रूपमा ररजभेसन गनु सगजलो हुने अपेक्षा गररएको छ।

ररजभेसन कगहले सुरु हुन्छ ? गर्सेम्बर मगहना देच्छख थप (तेस्रो/3 पटक) खोप शुरु भएको छ। खोप गटकट पठाइएको समयदेच्छख नै अको 

मगहना सम्मको ररजभेसन गनु सगकने छ। भगिष्यमा हरेक मगहना ररजभेसन स्लटहरू जारी गने योजनामा छ ।ं 

गिसृ्तत गििरणहरूको लागग कृपया िारु् होमपेजमा हेनुु होस।।

18 िरु् मुगनको पररिार सदस्य 

छ। थप खोप गलन सगकन्छ?

यो सूचना जारी गदाु ( रेईिा 4 साल जनिरी 18ताररख )

,थप खोप 18 िरु्भन्दा मागथकालाई मात्र अनुमगत गदइएकोले खोप गदइने छैन। भगिष्यमा, यगद लगक्षत उमेर 

कम गररएको खण्डमा , हामी सम्बच्छित व्यच्छिलाई पुन: सूगचत गनेछ ।ं

खोप केन्द्रमा कगतबजे गतर गए

राम्रो होला ?

ररजभेसन गरेको समय अनुसार आउनुहोस।। िारु्ले व्यिस्था गररएको सामुगहक खोप केन्द्रमा प्रतीक्षा गने ठाउाँ

छैन। साथै, खोपको समय भन्दा अगि खोप गलन पगन सगकने छैन।

ररजभेसन गरेको समयबाट 5 गमनेट जगत भन्दा अगि आउनुहोस।।

(5 गमनेटमा भन्दा धेरै अगि पुगगने गरर आउने नगनुु होस। ) 

गार्ीबाट जान सके्न खोप केन्द्र

छ?

िारु्को (कु) सामुगहक खोप केन्द्रको सन्दभुमा, साधारण व्यच्छिहरु आफ्नो गार्ीबाट जान सगकने खोप केन्द्र

ररस्योउ कोउसेइ खाई होउररन खाकु मातै्र हो। शारीररक रुपमा अशि या अरु कुनै गिशेर् कारण भएका

व्यच्छिहरु मातै्र, मोमोइ हाराप्पा कोउएन 【अस्थाई केन्द्र】 मा पगन गार्ीबाट आउन सगकनेछ । तर गसगमत

गार्ी मात्र पाकु गनु सगकने भएकोले, पाकु गनु नसगकने िा पखुनु पने अिस्था पगन हुन सक्दछ। ताखाईर्ो

चीईकी कुगमन सेन्टरको सन्दभुमा केन्द्रको आफ्नै पागकुङ्ग गने ठाउाँ उपलब्ध छ (शुल्क लागे्नछ) ।

खोप गलइसकेको प्रमाणपत्र जारी 

गनु चाहन्छु ।

खोप गटकटको दायााँ तल रहेको हररयो रंगको फे्रम गभत्रको भाग नै आगधकाररक खोप प्रमाणपत्र हो। तेस्रो/3 

पटक खोप लगाएर,  पगहलो/1～तेस्रो/3  पटकको खोपको प्रमाणपत्रको रूपमा प्रयोग गनु सकु्नहुन्छ। 

※पगहलो/1  र दोस्रो/2 पटकको खोपको समयमा सुगीनामी िारु्मा बसाई दताु नभएका व्यच्छि र गिदेशमा िा 

च्छिगनकल टर ायलमा खोप गलएका व्यच्छिहरूलाई सुगगनमी िारु्मा प्रमागणत गनु नसगकने भएकोले 「＊」
लेच्छखएको छ। यगद  पगहले नै खोप प्रमाणपत्र गलइसकेको भए सुरगक्षत साथ राख्नुहोस।।

तेस्रो/3खोप गलई सकेपगछ खोप 

पासपोटु पुन: जारी गनुु आिश्यक 

छ?

व्यच्छिगत नम्बर कारु् भएका व्यच्छिले स्माटुफोनको एच्छिकेसनद्वारा खोप पासपोटु देखाउन सकु्नहुन्छ। यगद 

कागजी खोप पासपोटु चाहनु हुने व्यच्छिले , कृपया स्वास्थ्य केन्द्रको होकेन योबोउ खा मा हुलाक माफुत 

आिेदन गदनुहोस।।

थप (तेस्रो/3 पटक) खोपबारे Q&A (प्रश्न र उत्तर)

• यो सुचनाको खाम गभत्र खोपको लागग आिश्यक खोप गटकट (कुपन), प्रारच्छम्भक जानकारी पत्र हाली पठाइएको छ। खोप 

गटकट(कुपन) मा लेच्छखएको कुरामा कुनै गलत छ गक राम्रो संग जााँच गनुुहोस।। गिशेर् गरर खोप गटकट(कुपन)को दायााँ तल को □
मा लेच्छखएको पगहलो/1 र दोस्रो/2 पटक खोप गलएको गमगत र खोपको प्रकारमा कुनै गलत कुरा लेच्छखएको छ गक छैन जााँच 

गनुुहोस।।

लेच्छखएको कुरामा कुनै गलत कुरा भएमा, खोप लगाउनु अगि कल सेन्टरमा अगनिायु रुपमा सम्पकु गनुुहोस।।

रेकरु् सच्याइएपगछ, सगह गबिरणको खोप गटकट (कुपन) जारी गररनेछ।
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यगद एउटै तारीख छ भने 

यगद एउटै तारीख छैन भने

【ネパール語】

उदाहरण 1 

उदाहरण 2



खोप केन्द्र खोज्नु / ररजभेसन गनुु３ खोप लगाउने ４ खोपको लागत (रकम /पैसा)

समू्पणु रकम सरकारी खचुमा (सरकारले व्यहोने)

खोप गलई सकेपगछ पगन संरियमण हुनबाट जोगगन रोकथामका उपायहरू जारी गनुु पदुछ।５

गचगकत्सा संस्थाहरू या गचगकत्सा संिका सहकायुमा, सकेसम्मको खोप प्रणालीको व्यिस्था गरेका छ ।ंतापगन िारु्का समू्पणु 

बागसन्दाहरूले पगन समय नगुमाई त्यो समयमा गलन सके्न खोप गलन हुन आग्रह/ अनुरोध गदुछ ।ं

खोप गलईने 

मगहनाहरु
फेबु्रअरी माचु अगप्रल मे जून

व्यच्छिहरुको संख्या

(लगभग / कररब ) 97,000 177,000 66,000 49,000 13,000

खोप गलन प्रयोग गररएको खोपको प्रकार

सुगीनामी कुको खोप लगाउन योग्य व्यच्छिहरुको संख्या

खोप केन्द्र खोज्नु भई ररजभेसन गनुुहोस।। खोप केन्द्र अनुसार,  ररजभेसन गने तररका फरक हुन सक्छ। ररजभु गररसकेपगछ नगबगसुने गरर 

खोप गटकट (कुपन) मा 「★ररजभु गरेको गदन नोट」 को कोष्ठमा ररजभेसनका गबिरणहरु लेख्नुहोस।।

❶िारु्को ररजभेसन साइट, कल सेन्टरबाट ररजभु गनु सगकने खोप केन्द्र

िारु् गभत्र रहेका गचगकत्सा संस्थाहरू मधे्यका केगह संस्था (अस्पताल, च्छिगनक / 

च्छिगनक)
छुटै्ट पेज 「नयााँ कोरोना भाइरसको खोप केन्द्रको सूचना」 मा दताु गने तररका「सुगीनामी कु」मा ○ लगाइएको स्वास्थ्य संस्था 

सुगीनामी कुको खोप ररजभेसन इन्टरनेट साइट िा सुगीनामी कुको कल सेन्टरबाट ररजभेसन गनु सगकन्छ। गनयगमत जााँचमा बाधा 

पनु सगकने हुनाले अस्पताल, च्छिगनक / च्छिगनकमा (स्वास्थ्य संस्था) गसधै फोन नगनुु होला l

िारु् गभत्रका सामूगहक खोप केन्द्र (िारु् गभत्र 8 केन्द्र )
छुटै्ट पेज 「नयााँ कोरोना भाइरसको खोप केन्द्रको सूचना」 मा उले्लख गररएका िारु् गभत्रका 8 सामूगहक खोप 

केन्द्रको बारेमा िारु्का खोप ररजभेसन साइट िा िारु् कल सेन्टरमा ररजभेसन गनु सकु्न हुनेछ। 65 िरु् भन्दा 

मागथका व्यच्छिका लागग रेईिा 4 साल फेबु्रिरी मगहना बाट खोप सुरु भएको छ। 

सिुसाधारण व्यच्छिका लागग माचु मगहना देच्छख खोप सुरु हुनेछ।

लगइन या ररजभेसन गने तररकाको लागग मागथको URLिा 

दायााँको 2D कोर्बाट म्यानुअल हेनुुहोस।।

ID: खोप गटकट नम्बर (10 अंक), प्रारच्छम्भक पासिरु्: जन्म 
गमगत उदाहरण 1987 साल जुन मगहना 5 तारीख ➡19870605

फोन गने बेलामा, हातमा आफ्नो खोप कारु् (कुपन) तयार राख्नुहोस।।
You can speak in foreign languages.

9:00 – 17:00

िरु्को अन्त्य / नयााँ िरु्को 

गबदाहरू बाहेक

सुगीनामी कु नयााँ कोरोना 

भाइरस खोप ररजभेसन साइट

सुगीनामी कु नयााँ कोरोना 

भाइरस खोप कल सेन्टर

➋ गचगकत्सा संस्थामा गसधै ररजभेसन गने खोप केन्द्र

िारु् गभत्र रहेका गचगकत्सा संस्थाहरू मधे्यका केगह संस्था (अस्पताल, च्छिगनक / च्छिगनक)

छुटै्ट पेज「नयााँ कोरोना भाइरसको खोप केन्द्रको सूचना」मा ररजभेसन गने तररका 「गचगकत्सा संस्था」मा 〇 गचन्ह 

लगाइरहेको गचगकत्सा संस्थाहरुमा गसधै ररजभेसन गलने गररएको छ। केही गचगकत्सा संस्थाहरूमा सो गचगकत्सा संस्थाको 

होमपेजबाट पगन ररजभेसन गनु सगकने व्यिस्था भएको संस्थाहरु पगन छन।

❸ अन्य खोप केन्द्र 

देश या िारु्द्वारा स्थागपत ब्यापक खोप केन्द्र

देशबाट पगहलो/1 र दोस्रो/2 पटकको खोप जसै्त, शहरमा सेनाद्वारा संचागलत ब्यापक खोप केन्द्रहरुको स्थापना 

गरराँ दै छ। साथै, टोगकयोगभत्र पगन गबगभन्न शहरहरुमा ब्यापक खोप केन्द्रहरु संचालन गरराँ दै छ। सोधपुछको लागग 

सम्बच्छित खोप केन्द्रहरुमा सम्पकु गनुुहोस।।

रिजर्भेसन / सोधपुछ 
➡ सम्बन्धधत कार्ााधवर्न केधरहरुमा 

कायुस्थल या गिश्वगिद्यालय आगद (कायुस्थलमा खोप)

केही कम्पनीहरू या संस्थाहरू, गिश्वगिद्यालयहरुमा, पगहलो /1 र दोस्रो/2 पटकको खोप जसै्त कमुचारी या गिद्याथी / शैगक्षक 

कमुचारीहरुको लागग (कायुस्थलमा खोप) गदईने व्यिस्था पगन हुन सक्दछ। तेस्रो/3 पटकको खोप गदईने व्यिस्था छ / छैन  

कायुस्थल या गिश्वगिद्यालयहरुमा सोधपुछ गनुुहोस।। 

• खोपको अन्तराल अगि साररएको कारण, फेबु्रअरी/माचु मगहनामा नै अको खोप गलने बेला भएका व्यच्छिहरू अत्यनै्त धेरै हुन्छन। ।

• तलको तागलकामा 65 िरु् भन्दा मागथका व्यच्छिहरु 6 मगहना, त्यो बाहेकका व्यच्छिहरु 7 मगहनाको अन्तराल भएको मगहने 

गपिेको खोप लगाउन योग्य व्यच्छिको संख्या हो ।

नयााँ कोरोना भाइरसको खोपबाट फाइदा गलन ठगग गनेहरु प्रगत सतकु रहनुहोस।। 

सरकारी गनकाय आगदले नयााँ कोरोना भाइरस खोपका लागग शुल्क  (पैसा) को माग गने गरेको छैन l

गचन्ता या शंका लागेको अिस्थामा तथा समस्या परेमा, प्रहरी कायाुलय िा उपभोिा सेन्टरमा सल्लाह गनुुहोस।।

◆नयााँ कोरोना खोपको ठगग, उपभोिा हटलाइन ☎0120-797-188

◆प्रहरी परामशु गिशेर् टेगलफोन नं # 9110

तेस्रो / 3 पटकको

खोप पगछ पगन 

संरियमण हुनबाट 

जोगगन रोकथामका 

उपायहरू जारी 

राख्नुहोस।।

हुलमुल भएको (भीर्) ठाउाँ  नगजकता (धेरै नजीक हुने) ठाउाँ सााँगुरो ठाउाँ  / गुच्छिने ठाउाँ

मागथका 3 ठाउाँ  (हुलमुल, नगजकता, सााँगुरो) ठाउाँबाट टाढा हुनु 

मास्क लगाउनु साबुन पानीले हात धुने

• कृपया मागथको ①～③ का कुराहरु अिश्य साथमा गलएर आउनुहोस।। गिशेर् गरर ①③ का कुराहरु साथमा नभएको 

खण्डमा खोप गलन पाउनु हुने छैन। 

• हाल और्धी सेिन गरररहेको व्यच्छिले और्धीको नामहरु लेखीएको नोट पगन साँगै गलएर आउनुहोस।।

• ररजभेसन (िा कायुस्थलले तोकेको) समयमै खोप केन्द्रमा आइ पुगु्नहोस। ।

रिजर्भेसन / सोधपुछ 
➡ सम्बन्धधत कार्ााधवर्न केधरहरुमा 

खोपको 

लागत (रकम 

/पैसा)

खोप लगाउने बेला, ① खोप गटकट, ② पूिु परीक्षा पची  ③व्यच्छि पुगिकरण पत्र (पगहचान प्रमागणकरण) जस्ता 3 कागजातहरूको  

आिश्यक पदुछ।
नगबगसुकन तयारी गरर, 

पाखुरा गनकाल्न सगजलो 

लुगा लगाएर खोप केन्द्रमा

जानुहोस।।

तेस्रो /3 पटकको खोप अगनिायु छ

※कायुस्थलमा खोप गलएको खण्डमा पगन

पगहलेनै आिश्यक कुराहरु लेखेर 

राख्नुहोस।।

स्वास्थ्य बीमा कारु्, माई नम्बर कारु्(व्यच्छिगत 

नम्बर कारु्) आगद

हातका औलंाहरु

अल्कोहलले गकटाणु 

रगहत गनुु

• पगहलो/1 र दोस्रो/2 पटकको खोपमा, िारु्का बागसन्दाहरू मधे्य करीब 20%का व्यच्छिहरुलाई ताकेर्ा / मोरे्नाु खोप, करीब 

80%का व्यच्छिहरुलाई फाइजर खोप गदइएको छ।

• तेस्रो/3 पटकको खोपमा, देशबाट सरकारी गनकायहरुलाई, ताकेर्ा/मोरे्नाु कम्पनी, फाइजर कम्पनीका खोपहरू करीब 50%

को दरमा खोप गदन योग्य व्यच्छिहरुको संख्या अनुसार खोप गितरण गररनेछ। ※ पगहलो/1 र दोस्रो/2 पटक फाइजर 

कम्पनीको खोप लगाउनु भएका सबै व्यच्छिहरुलाई पगन फाइजर कम्पनीको खोपहरू िारु्मा गितरण नगररने योजना छ।

• िारु्ले दुई प्रकारका खोपहरू गदनको लागग व्यिस्था गररएको छ। खोपको प्रकार अनुसार, खोप लगाउन सगकने केन्द्र या बार, 

समय फरक हुन सके्न भएकोले ररजभेसन गने बेलामा अिश्य जााँच गनुु होस।। 

• अस्पताल, च्छिगनक र च्छिगनकहरूमा पगन 2 प्रकारका खोपको  प्रयोग गरर खोप गदने गररन्छ।

• फाइज़र कम्पनीको थप खोप लगाउन इिा गरेका व्यच्छिहरु धेरै भएमा, 8/आठ ाँ मगहनापगछ खोप लगाउन नपाउन पगन 

सक्दछ। थप (तेस्रो/3 पटक)खोप जुन कम्पनीको भएपगन लगाउन सगकने भएकोले, ररजभेसन गनु सगजलो भएको केन्द्रमा गई 

खोप गलईगदनु भई सहयोग गररगदन हुन अनुरोध गदुछंु।


