
नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध खोप लगाउने िारेमा 
 

◎नयााँ कोरोनाभाइरस खोप लगाउने िारेमा 
 
नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध खोपको िारेमा, प्रत्येक गाउाँ  तथा नगरपालिकामा क्रमिद्ध रूपमा खोप 
िगाउने प्रक्रक्रया अगाडि िढिरहेको छ । यढि केढह निुझेका कुराहरु छन भने प्रत्येक गाउाँ  तथा नगरपालिकाको 
ररसेप्सन काउन्टरमा सम्पकक  गनुकहोस । 
 
・गभभवती अवस्था भएका महिलािरुलाई खोप लगाउन ेवारेमा 

गभकवती अवस्था भएको ििेामा कोरोनाभाइरस संक्रलमत भएमा, ववशेष गरी गभाकवस्थाको पछछल्िो समयमा  
जोखखम ििाउन सक्ने हुनािे,समय भन्िा अधध िच्चाजन्मने जोखखम हुने सम्भावना ििी हुने अनुमान गररएको 
छ । नयााँ कोरोना खोप गभकवती अवस्थाको समयमा पछन जुनकुनै समयमा पछन खोप िगाउन सक्नु हुनेहुनािे, 
कृपया खोप िगाउने िारेमा सोच्नुहोिा । 
・ठेगाना पररवतभन भएका व्यक्ततिरु  

पढहिोपटकको खोप िगाउने ढटकट प्राप्त गनुकभएको  गाउाँ  तथा नगरपालिकािाट अको गाउाँ  तथा नगरपालिका 
मा िसाई सानुकभएको खण्िमा, िसाई सानुकभएको गाउाँ तथा नगरपालिकामा खोप िगाउनको िाधगको ढटकट 
पुन:प्राप्तगनकको िाधग छनवेिनप्रक्रक्रयाको आवश्यक पिकछ । ववस्ततृ प्रक्रक्रयाहरूका िाधग, तपाईं िसाई सानुकभएको 
गाउाँ  तथा नगरपालिकामा सम्पकक  गनुकहोस ।  
 

◎खोप लगाउने िारेमा 

《पढहिोपटक, िोस्रोपटकको खोप िगाउने िारेमा》 

《िुस्टर िोज िगाउन（तेस्रोपटकको खोप िगाएपछछको खोप）को िारेमा》 

《5िषक िेखख11िषकको िाििालिकाहरुको िाधग िगाउने खोप (िाििालिका अन्तगकतको खोप) को िारेमा》  

《जन्न्मएको ६ मढहना िेखख ४ वषकसम्मका िाििालिकािाई िगाईने खोप (लशशु खोप अन्तगकत) को िारेमा》 
 
◎खोप लगाउने हिनमा आवश्यक पने  कागजपत्रिरु को िारेमा 
 
① खोप िगाउन ेढटकट 
② खोप िगाउने ढटकट र उही नाममा िेखखएको ठेगाना, आफ्नो पढहचान पुष्टी गनक सक्रकने कागजपत्रहरू 
（उिाहरण को िाधग：चािक अनुमछतपत्र, राहिानी (म्याि समाप्त भएको भएमा अवैध माछननेछ), माई नम्िर 
कािक (फोटो सढहतको व्यन्क्तगत नम्िर कािक मात्र)  
आवास कािक (जाइररयो कािक) स्वास््य िीमा कािक, रान्ष्िय स्वास््य िीमा आढिको बिमा गररएको व्यन्क्तगत 
पढहचान हुने आढि ) 
 
◎खोप लगाएको प्रमाणपत्रको  िारेमा 
 
नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोकथाम खोप िगाएको प्रमाणपत्र (खोप प्रमाणपत्र) चााँही, संक्रामण रोकथाम खोप 
िगाएको कानूनको आधारमा प्रत्येक नगरपालिकामा राखखएको नयााँ कोरोना भाइरसको खोप िागएको त्यको 
सावकजछनक प्रमाणको रूपमा खोप िगाइएको व्यन्क्तिाट आवेिन गरेको आधारमा जारी गररनेछ । यो वविेशी 
यात्राको िाधग र िेश लभत्रन ैप्रयोगको िाधग िईु प्रकारका छन, ववधुतीय साधन वा लिखखत रूपमा आवेिन जारी 
गनक सक्नुहुन्छ। 
 

https://mia-miyagi.jp/dc/N2_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/N3_vaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/N_childvaccination.pdf
https://mia-miyagi.jp/dc/N_infantvaccination.pdf


・ववधुतीय साधन（स्मार्भफोन）िार् को जारी  
स्माटकफोनिाट को एप्िीकेसन प्रयोग गरेर,  खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गनक सक्नुहुन्छ । एप िाउनिोि गने तररका 
र आवेिन प्रक्रक्रया वववरणहरूको िाधग ति हेनुकहोस । 
【डिन्जटि एजेन्सी वेिसाइट: नयााँ कोरोना भाइरस खोप प्रमाणपत्र एप】 
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 
※स्माटकफोन साथ ैमाइ नम्िर कािक आवश्यक पिकछ । 
 
・कागजपत्र िार् जारी गनभ  

प्रत्येक विा कायाकिय वा नगरपालिकाको काउन्टरिाट आवेिन गनक सक्नुहुनेछ । 
 
・कक्बिननएन्स स्र्ोरिार् पररक्षण ककर्को लागगको आवेिनपत्र जारी गनभ 

उपिब्ध भएको कन्म्िछनएन्स स्टोर आढिमा भएको इिेढिक मलेसनिाट आवेिन ढिनुहोस । 
पठाउने र प्राप्त गरुन्जेि सम्मको प्रक्रक्रया https://www. mhlw.go.jp/content/000965437.pdf (िाह्य 
साइटको लिङ्क) 

※माइ नम्िर कािकको साथ ैभरेको शुल्क (120 येन) आवश्यक पनेछ । 
 
◎खोप लगाउने िेलाको सिमनत 

नयााँ कोरोना भाइरस खोप, तपाईहरु सिैजनािे प्राप्त गनकसक्नुहोस भछन प्रोत्साहन गछौं, तर यो अछनवायक भने 
होइन । राम्रोसाँग खोपको िारेमा जानकारी ढिएर, खोप िगाउने व्यन्क्तको सहमछतमा मात्र खोप ढिइनेछ । 16 
वषक भन्िा कम उमेरको व्यन्क्तहरु भएको खण्िमा, सैिान्न्तक रूपमा अलभभावकहरु साथमा हुनुपने वा प्रारन्म्भक 
धचक्रकत्सा जााँच फारममा अलभभावकको हस्ताक्षर आवश्यक पिकछ ।  
 
◎खोप लगाए पनि साइडइफेतर्को शकंाको िारेमा 

मुख्यतया साइिइफेक्टको रुपमा, इंजेक्शन िगाएको भागमा िखु्ने, टाउको िखु्ने, जोनी र मांसपेशी िखु्ने, थकान 
िाग्ने, जािो हुने, ज्वोरो आउने आढि हुन सक्िछ । साथै, बिरिै रुपमा हुनसक्ने गम्भीर साइिइफेक्टको रुपमा, 
एनाक्रफिेन्क्सस आढि हुन सक्िछ ।  
खोप िागए पछछ ज्वोरो आउने वा सुन्न्नने जस्ता स्वास््य अवस्थामा पररवतकन भएको खण्िमा, सवकप्रथम िाक्टर,  
आफुिे,सल्िाह लिइिै आइरहेको िाक्टर वा नन्जकैको स्वास््य सास्थानहरुमा परामशक गनुकहोस । यढि परामशक 
गनक अिमिमा हुनुहुन्छ भने,  साइिइफेक्ट स्वास््य परामशक केन्रमा परामशक गनुकहोस । 
 
 ＜ भ्यान्क्सन साइिइफेक्ट परामशक केन्र ＞  
फोननम्िर : 050－3615－6941 (बिहान 8 िजेर 45 लमनेट～िेिुका 5 िजेर 15 लमनेट सम्म) 
※ अंग्रेजी, चाइछनज, कोररयन, स्पेछनस, पोचुकगिी, जापाछनज भाषा : हरेक ढिन  
थाई, नेपािी, लभयतनामी, रलसयन, तागािोग, इन्िोनेलसयन, ढहन्िी भाषा : कायाकिय ढिनमा मात्र  
  

 (लमयागी प्रान्त सािकजछनक सूचना / सम्पािन・अनुवाि ：MIA) 
          2022 नोभेम्िर अनुसार 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

