
सामुहिक कोरोनखोपअभियानको काययबिधी 
 

※खोपलघाऊन नाम दर्ाा  भएका व्यक्तर्लाईखोपलगाईनछ  

※खोप लगाउन दर्ाा गरेकोर्पाईको समय भन्दा(३०देखी४५)ममनट अगाडीबाटमात्र हलमा पस्न पाईनी छ त्यो समय भन्दाअरुसमयमा पाइननछैन। 
※.खोपलगाउनदर्ाागरेकोसमय सोधिनीछ(आफूलेसुईलगाउन दर्ाा गरेकोसमय) 

स्टाफ़(कमाचारी)ले जानकारीगनेछन स्टाफ़ले भनेकोअनुसार गनुा होला 
※खोपलगाऊने हल मभत्र अननबाया  मास्कलगाऊन ुहोला 
 

① 入口：हलमभत्रपस्नेबेला हार्माअननबाया अल्कोहल लगाऊनुहोला 
   शरीरको र्ापक्रम नापपनन छ 

त्यसपछी कुचीमा बस्सेर पखानुहोला। 
② 受付/書類確認：ररसेप्शनमा कागज पत्र चेक गररन ेछ र्ल  लेखीएकाकागजपत्र स्टाफ़लाई देखाउनु होला। कागजपत्र आफनु मार्हर्मा राखेर 

प्रर्ीक्षा गने। 
・स्याकुस्यो बाट पटाएको खोप लगाऊने पत्र： जाईरोकाडा、 र्पाईको पररचयददने काडा  लाइसेनअिवा होकेनकाडा、जानकारी पची  / फारम जापानी 
भाषामा मात्रैलेखीको हुनेछ 

③ 予診票確認:फारम चेक एक एक जान अगाडीको डसे्कमा  गएर बस्नी अनन फारम हेरेर स्टाफ़ ले प्रस्न गनी छन। 
・खोपलगाई सकेपछी संचो भएन भनन समस्य हुनछ त्यस्सेले ईमानदारी पुबाक प्रस्नको उत्तर ददनुहोला। 
・आजकोर्पाईको शारीररक अवस्था ठीक छ?(सनंचय हुनुहुनछ ?) केही समस्या भए भन्नु होला? 
・आजभोमल हक्स्पटल जान ुभएकोछ / के बबरामी भएर ? / ओषोधि मलनीगनुा भएको छ? / के र्पाईं कुनै रगर् पार्लो औषिी सेवन गदै हुनुहुन्छ 

(एररथममया, थ्रोम्बोमसस, मुटु रोग, आदद)? 

・एलजीहरू: के र्पाईंलाई एलजी छ?  

के र्पाईलाई कदहले एलजी भएको छ? 

एलजीहरू: के र्पाईंलाई एलजी छ?  के र्पाईंलाई कदहल्यै एलजी (उदाहरणका लाधग, कपाल, डडटजान्टहरू, सौन्दया प्रसािनहरू, आदद) को लाधग 

औषधिहरूले एलजी भएकोछ? 

के भयो एलजी हुदा?  (उदाहरण को लागी,  रार्ो, धचलाउनी ददानाक भयो ...) 
④ 個別相談 ब्यनर्गर्सल्ला  इच्छा गनेहरूका लाधग： यदद र्पाईंलाई रोग बारे कुन ैधचन्र्ा छ भनेर्पाईं परामशा गना सतनुहुन्छ। 
⑤ 予診：सुचना /जानकारी  
・र्पाईको दटकट मेमसनबाट  आफनु पालोको दटकट मलनुहोला त्यसमा र्पाईको नम्बर छ 

・दटकटमलएर  पर्खाने ठाउँमा गएर पखानुहोस ्

・दटकट नम्बर बाट बोलाईनी छ त्यो नम्बर(र्पाई मोननटरमा पनी नम्बर देख्न सतनुहुनेछ।) 
 डातटर हुनुभएको कोठामा प्रबेस गनुाहोस ्

・डातटरले र्पाईलाई  प्रश्न सोध्नु हुनेछ?(र्पाईंको शारीररक अवस्था, बबमारी, आदद सोध्नु हुनेछ।) 
  接種：र्पाईलाई कुनही समस्य नभए खोपमलन र्पाई सक्षम हुनुहुनछे। 
・खोप लगाऊनेबलेा र्पाईको पाखुरामा लगाऊनेहो ।पाखुरा दाईने हार्चलाउनीले देब्रे पाखुरामा लगाउन े  देब्रे हार्चलाउनेले दादहने पाखुरमा 
लगाउने  खोप लगाईसकेपछी र्पाई केही खराब मससु भएमा डातटरलाई र्ुरुन्र् भनु होला।खोप लगाए पछी र्ुरूनर् हार्मा बल पने ,हार् रखटनी काम 

नगरनु होला 
⑥ 接種済証の発行：खोप लगाएको प्रमाणपत्र 

・खोप लगाएकोकोठाबाट ननस्केपछी एक एक गरी डसे्कमा बस्नुहोस,्त्यहा र्पाईलाई एकचोटी खोप लगाएको प्रमाणपत्र दीइने छ यो अको चोटी दोस्रो 
चोटी लगाउन आउदा मलएर आऊनुपछा  हराउनहुन्न। 
・र्पाईंले प्रर्ीक्षा समय, दोस्रो खोप ननयुक्तर् मागाननदेशन, र दोस्रो खोप क्स्लप सदहर् कागज (सेर्ो वा गुलाबी) प्राप्र् गनुाहुनेछ।  र्पाई घर जान सतने समय 

लेर्खएको हुन्छ। 
※बबरामी वा एलजी भएकाकोमाननसका लाधग  गुलाफ़़ी कागजहो  
⑦ 経過観察：खोपलगाएपछी को क्स्थनर्को अवलोकन 

जसले सेर्ा कागज प्राप्र् गरेकाले१५ममनेट प्रनर्क्षागनुा, र गुलाबी कागज प्राप्र् गनेहरूले 30० ममनेट प्रनर्क्षागनुा होला।  र्पाईको हार् उठाउनुहोस ्यदद 

र्पाईलाई यस्र्ा लक्षणहरु देर्खए भने(टाउको दखु्न,े बबरामी महसुस, बान्र्ा र सुननने आदद) 

⇒खोपलगाएको१५देखी३०ममनेटमा केही समस्य नभए फ़राककन सकनु हुनछ।फकका नी बेला कागज (सेर्ो वा गुलाबी) फकााउनुहोस ्कृपया 



 

⇒खोप लगाएको ददन बल युतर् कामहरु नगरनु होला 
नुहाउन चाई खोपलगायो ददन हुनछ। 
 

【第２回目の予約】दोस्रो खोप लगाउने दर्ाा 
 एकचोटी खोप मलएकाले दोस्रो खोपलगाउन दर्ाा गना सतने छन। 
  ※फाइजरको दोस्रो खोप पदहलो मलएको २१ ददन पनछ मात्र दोस्रो लगाउन आवश्यक छ। 
    कमाचारी सदस्यहरुले दोस्रो खोप लगाउने ममनर् दर्ाागना सयोग गनुाहुनेछकृपया बस्नुहोस ्र दोस्रोखोप दर्ाा ठाउमाप्रर्ीक्षा गनुाहोस।् 
  ※दोस्रोखोप दर्ाा गनी ठाउमा wifi नजोडडना पनन सतछ।र्पाईलाई मदर् गना सयोधगहरु छन नआए सोध्नूहोला। 
  

※【ワクチンを打つことができない人】खोप मलन नपाउने  क्स्थनर् 

 र्ल लेर्खएको क्स्थनर्मा खोप लगाउन बंधचर् हुनेछ (खोप लगाउन नपाउने ) 
○ जसले आफ्नो खोप पत्र वा पदहचान प्रमार्णकरण कागजार्हरू (जाईरो काडा ड्राइभर इजाजर्पत्र वा स्वास््य बीमा काडा) बबसेर न मलईकना आएमा 
○37..5 डडग्री सेक्ल्सयस वा सोभन्दा उच्चको शरीरको र्ापक्रम भएका व्यक्तर्हरू 

○गम्भीर बबरामी भएका व्यक्तर्हरू 

○खोप लगाउँदा बबरामी हुने व्यक्तर्हरू 

・सासफेना गारो हुन े

・सासफेना घरघराहट   

・रतर्चाप कम भएमा आदद 

○पदहलो खोपको १८ददन मभत्रका माननसहरू 

○ररसेप्शन पनछ परामशा मलँदा र डातटरसँग कुरा गदाा "खोप इनकार गने ब्यक्तर् 

  

※【副反応①】खोप लगाईसकेपनछ देर्खनी साइड प्रनर्कक्रया हरू 

खोप पनछ र्ुरून्र् देखा पने लक्षणहरू] 

 ・एनाकफलाक्तसस = एलजी प्रनर्कक्रया 
   छालामा रार्ो हुनी छाला धचलाउनी, पेट दखुाइ, बान्र्ा हुने, सास फेना गाह्रोहुने , ब्लडपेसरकम हुने, आदद। 
   . चतकर लाउने, ननराश पन हुन,े इत्यादद। 
※【副反応②】 साइड ररएतशन： 
खोपलगाए  केदह ददनहरूमा यस्र्ा लक्षणहरू पनन देर्खन सकछन। 
 ・खोप लगाएको ठाऊ दखु्छ टाउको दखु्छ, िकान लाग्न ु

 ・मासंपेसी दखु्छ 

・धचसोलाग्न ुपखाला लाग्नु,ज्वरोआउने , खोपलगाएको ठाउ सुनननु। 
・उल्टी महसूस हुन े

※खोप लगाएको २ददन पछी दठक हुनछ 

※.पदहलोखोप लगाउदा भन्दा दोस्रो खोप लगाउदा बढी लक्षणहरू देर्खन सतछन। 
福島県新型コロナワクチン 副反応コールセンター （受付：毎日 ９:００～２０:００） 

खोपलगाएपछी साइड ररएतशन भएमा फुकूमसमाकेनले टेलीफोन सेवाबाट  सेवा प्रदान गरेकोछ फोन समय हरेकददन ९बजे बाट २०बजेसम्म फोन 

 ０１２０－３３６－５６７ （जापानीभाषामात्र） 
※यदद लक्षणहरू गम्भीर छन ्र २ ददन पनछ र्पाईले राम्रो महसुस गनुाहुन्न भने कृपया हामीलाई कल गनुाहोस।् 
   

・दोस्रो खोप लगाऊनी दर्ाा गना नभलुनूहोला 
・खोप लगाए पनछ पनन कोरोना बबरूद्ि कदम चाल्न नबबसानुहोस।् 
 मभड भाडबाट बच्ने मास्क लगाउनहुोस,् आफ्ना हार् साबुनलेिनुूहोस, र्पाईंको हार् र औलंाहरू क़ीटाणुरदहर् गनुाहोस,् आदद। 
 


