नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमण बिरुद्ध खोप लग उने ि रे म
◎क य ान्वयनको बिषयम

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध खोपको िारे मा, प्रत्येक गाउाँ तथा नगरपालिकामा क्रमिद्ध रूपमा खोप
िगाउने प्रक्रक्रया अगाडि िढे को छ । खोप िगाउन सरु
ु हुने समय, खोप िगाउने स्थान, खोप िगाउन िक्रु कं ग गने

तररका आदि प्रत्येक गाउाँ तथा नगरपालिका अनुसार फरक पनेछ । यदि केदह निुझेका कुराहरु छन भने प्रत्येक
गाउाँ तथा नगरपालिकाको ररसेप्सन काउन्टरमा सम्पकक गनुह
क ोस ।

प्रत्येक गाउाँ तथा नगरपालिका ररसेप्सन काउन्टरको सच
ू ी：
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/corona-vaccine.html#contact

◎खोप लग उने समय वधध

2021 फेब्रुअरी 17 ताररक िाट 2022 फेब्रुअरीको अन्त सम्मको योजना छ । स्वास््यकमी आदि पछछ, ज्येष्ठ
नागररक, अन्तछनकदहत दिर्करोग भएका बिरामी व्यक्ततहरु आदििाई क्रमशः िगाउने प्रक्रक्रया अगाडि िढ्ने अपेक्षा
गररएको छ ।

◎खोप लग उने लक्षित समुह

फाइजर कम्पछन：12 वर्क भन्िा माथथका व्यक्तत
ताकेिा／मोिेरुना कम्पछन：18 वर्क भन्िा माथथका व्यक्तत

◎प्र थममकत अनुस र खोप लग उने क्रम

खोप चादहाँ बिस्तारै बिस्तारै आपूछतक गरर िगाउने अपेक्षा हुनुका साथै, िगातार िगाउने तथा क्रमशः िगाउिै
जाने कायक गररनेछ ।
. स्वास््य कमीहरू, इत्यादि ।

. ज्येष्ठ नागररक(2021 साि लभत्रमा 65 िर्क पुग्ने, सन 1957 अप्रप्रि 1 ताररक भन्िा पदहिे जक्न्मएका
व्यक्तत)

. ज्येष्ठ नागररक िाहे क अन्यमा अन्तछनकदहत रोग भएका बिरामी व्यक्ततहरु वा िद्
ृ धआश्रम आदिमा िस्नुभएका
व्यक्ततहरु)

. यस िाहे कका अन्य व्यक्ततहरु

※गभकवती िन्ने सोचमा हुनुहुने व्यक्तत वा गभकवती हुनुभएका व्यक्तत, िच्चािाई स्तनपान गराइराख्नु भएका
व्यक्तत, नयााँ कोरोना भाइरस िाट संक्रलमत हुनुभएका व्यक्ततहरु पछन खोप िगाउन सतनह
ु ु न्छ ।
<अन्तछनकदहत दिर्करोग भएका बिरामी व्यक्ततको िायरा>

1 तिका छनम्नलिखखत बिरामी वा अवस्था भएका व्यक्ततहरुमा, फिोअप गराई रहनुभएका वा अस्पतािमा
भनाकहुनुभएका व्यक्ततहरु
①
②
③
④
⑤

िीर्ककािीन श्वासप्रश्वास रोग

िीर्ककािीन हृिय रोग (उच्च रततचाप सदहत)
िीर्ककािीन लमगौिा रोग

िीर्ककािीन किेजो रोग (लिभर लसरोलसस, आदि)

इन्सुलिन वा खाने और्थधिे उपचार भैरहे को मधुमेह अथवा अन्य रोग एकैसाथ भैरहे को मधुमेह

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

रतत सम्िन्धीत रोग (यद्यप्रप, आइरनको कमीिेहुने रतताल्पता िाहे क)
प्रछतरोधात्मक क्षमतािाई कम गने रोग (उपचार वा हे रचार गरररहनुभएको र्ातक ट्यूमर सदहत।)
स्टे रोइि जस्ता, प्रछतरोधात्मक क्षमतािाई कमजोर तुल्याउने रोगको उपचार गिै गरे का
प्रछतरोधात्मक क्षमता प्रवकृछतसाँग सिक्न्धत न्युरोिोक्जकि वा न्यूरोमस्कुिर रोग

न्यरु ोिोक्जकि वा न्यरू ोमस्कुिर रोगको कारणिे शारीररक कायकहरु र्टे को (श्वासप्रश्वासको बिकार

आदि)
⑪
⑫

क्रोमोजोम्सको असन्तुिन

गम्भीर शारीररक र मानलसक अशततता (गम्भीर शारीररक अक्षमता र गम्भीर िौद्थधक अक्षमताको

क्स्थछत)
⑬
⑭

क्स्िप एपछनया लसन्रोम

गम्भीर मानलसक रोग (मानलसक रोगको उपचारका िाथग अस्पतािमा भनाक भएका,मानलसक अशततता

प्रमाणपत्र भएकाहरु, वा आफ्नो खचक कम हुने गरर सावकजछनक प्रवत्तीय सहयोग प्राप्त (मानलसक
िादहरं ग सेवा) मा「गम्भीर तथा छनरन्तर」श्रेणीको उपचार गराइरहे को) वा िौद्थधक अक्षमता (पन
ु स्थाकपना
प्रमाणपत्र भएको)

2 मापिण्ि (BMI30 भन्िा माथथ) नार्ेको मोटोपन भएका व्यक्ततहरु

◎ खोप िगाउने स्थान

लसद्धान्त अनुसार, िसोिास कािक िताक भएको स्थानको नगर तथा गाउाँ पालिका(छनवास स्थान) को थचक्रकत्सा सेवा
संस्थान वा तय गररएको खोप िगाउने स्थानमा खोप िगाउन सम्भि गररने योजना छ ।

◎ खोप िागउन िाग्ने खचक

पूणक रुपमा सािकजछनक खचकमा खोप िगाउने हुनािे, छनशुल्क हुनेछ ।

◎ खोप िगाउने संख्या

हाि सरकारिे छनक्श्चत अपेक्षा गरे को खोपको िारे मा, िई
ु पटक खोप िगाउने अपेक्षा गररएको छ ।
फाइजर कम्पछनको खोप, पदहिो पटकको खोप िगाएपछछ छतन हप्ता पछछ िोस्रो पटकको
खोप िगाइने छ ।

ताकेिा／मोिेरुना कम्पछनको खोप चादहाँ, पदहिो पटकको खोप िगाएपछछ चार हप्ता पछछ िोस्रो पटकको खोप
िगाइने छ ।

◎ खोप िगाउने िेिाको सहमछत

नयााँ कोरोना भाइरसको खोप िगाउने िारे मा, सिैजनािाई सहभागी हुनको िाथग प्रोत्साहन गिक छौं तर, खोप
िगाउन जिरजस्ती चादहाँ छै न । राम्रोसाँग जानकारी प्रिान गरे पछछ, खोप िगाउने व्यक्ततको सहमछत भएमा मात्र
खोप िगाउने कायक गररनेछ ।

◎ खोप िगाए पछछ साइिइफेतटको शंकाको िारे मा

मख्
ु यतया साइिइफेतटको रुपमा, इंजेतशन िगाएको भागमा िख्न
ु े, टाउको िख्न
ु े, जोनी र मांसपेशी िख्न
ु े, थकान
िाग्ने, जािो हुने, ज्वोरो आउने आदि हुन सतिछ । साथै, बिरिै रुपमा हुनसतने गम्भीर साइिइफेतटको रुपमा,
एनाक्रफिेक्तसस आदि हुन सतिछ ।
खोप िागएपछछ मनमा थचन्ता िाग्ने जस्ता िक्षण िे खा परे मा, खोप िगाउने िातटर वा आफुिे जचाउने गरे को

िातटर साँग परामशक गनुह
क ोिा ।

साथै, साइिइफेतट आदिका स्वास््य परामशकको िाथग, तिको लमयागी प्रान्तको किसेन्टरमा सम्पकक
गनुह
क ोिा ।

＜ भ्याक्तसन साइिइफेतट परामशक केन्र ＞

फोननम्िर : 050－3615－6941 (बिहान 8 िजेर 45 लमनेट～िेिक
ु ा 5 िजेर 15 लमनेट सम्म)
※ अंग्रेजी, चाइछनज, कोररयन, स्पेछनस, पोचग
ुक िी, जापाछनज भार्ा : हरे क दिन

थाई, नेपािी, लभयतनामी, रलसयन, तागािोग, इन्िोनेलसयन, दहन्िी भार्ा : कायाकिय दिनमा मात्र
・・・・・・・・・・・・・・

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगसाँग सम्िथध स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मन्त्राियको टे लिफोन
परामशक काउन्टर

फोन नंम्िर：0120－565653 (क्रि-िाएि)

ररसेप्सन समय：ति हे नह
ुक ोिा (शछनिार, आइतवार र बििाको दिनहरूमा पछन संचािन)

जापाछनज, अंग्रेजी, चाइछनज, कोररयन, पोचग
ुक ािी, स्पेछनस भार्ा：बिहान 9 िजे िे खख ～ िेिुका 9 िजे सम्म
थाई भार्ा ： बिहान 9 िजे िे खख～िेिुका 6 िजे सम्म

लभयतनामी भार्ा ： बिहान 10 िजे िे खख～िेिुका 7 िजे सम्म

◎तोहोकु ववश्वववद्य लय（ममय गी प्र न्त・सेन्द ई मसटी）खोप ल ग उने केन्र खुल्ने ि रे म
उद्दे श्य

नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्धका उपायको रुपमा, जुिाईको अन्त्य सम्ममा ज्येष्ठ

नागररकिाई खोप िगाउने कायक सुछनक्श्चत गरे र, त्यसपछछ अन्तछनकदहत दिर्करोग भएका
बिरामी व्यक्ततहरु वा 65 वर्क भन्िा कम उमेर भएका व्यक्ततहरुिाई खोप िगाउने प्रक्रक्रया

सहज रूपमा अगाडि िढाउन, गाउाँ तथा नगरपालिकाको सहयोगको रुपमा खोप केन्र स्थापना
स्थ पन समय

गनेछौं ।

2021. 5. 24 ताररक (सोमवार) िाट केही समयको िाथग

बिहान９िजेर３０लमनेट～5 िजे सम्म（शछन,आइत र सािकजछनक बििाको दिनमा पछन खल्
ु ने
छ)

र बिक मलन खोप लग उने क या संच लनको ि रे म

〇 2021 जि
ु ाई 19 ताररक सोमिार िाट शरु
ु

〇 िेिक
ु ा 6 िजेिाट राछत 9 िजे सम्म खोप िगाइनेछ (कायाकिय दिन मात्र, शछन आइत र

स्थ पन स्थ न
लि

सािकजछनक बििाको दिनमा भने खुल्ने छै न)

योिोिालस तयामेरा मल्टीलमडिया सेन्िाई 4औँ तिा

(सेन्िाई-लस लमयागीनो-कू चच
ू ूक्जगाओका 1-2-13）

ममय गी प्र न्त मभि िसोि स भै तलको कुनैपनन एउट अन्तरगत पने व्यक्तत

（１）उमेर１８िषा भन्द म धथ ※ भै ममय गी प्र न्तमभि मसटी, म ची, मुर , ि ट खोप लग उने

कुपन प एको हुनुपने
※１８ वषा ल गे पनि खोप लग उन सम्भि ि तर, िकु कं ग गने िेल म 17 िषा उमेर भएक

व्यक्ततले च हहाँ Web िुककं ग स इड स थै LINE ि ट िुककं ग गना नममल्ने हुद 、
ाँ सम्िधधत
सम्पका क य ालम , िकु कं ग क उन्टरम गई िुककं ग गना अनुरोध गदा िौ ।

（２）आफै खोप लग उने ठ उाँ सम्म ज न सतनुहुने व्यक्तत

（３）यसपटक पहहलो पटकको खोप लग उदै हुनुहुने व्यक्तत

लग उने खोप

ताकेिा／मोिेरुना कम्पछन द्वारा िनाइएको खोप

िकु कं ग गने तररक <Web िकु कं ग स इड ि ट िकु कं ग>（ज प ननज भ ष म ि）
https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/miyagi/VisitNumbers/visitnoAuth/
<फोन ि टको िुककं ग>

सम्िधधत सम्पका क य ालय, िकु कं ग क उन्टर फोन: 0570－003－503（न बि ड यल）
ररसेप्सन समय：बिह न 9 िजे ～ िेलुक 6 िजे (शनन, आइत र स िाजननक बिद को हदनम
पनन खुल्ने ि)

【स िध नी अपन उनप
ु ने】
・कृपय डिल िुककं ग नगररहदनुहोस ।
・िुककं ग गररहदने भनेर गने ठधग、शंक स्पद SMS、नतकली िुककं ग स इड ि ट स वध न

रहनुहोस ् ।

(जापानीज भार्ा राम्रोसाँग िझ्
ु नह
ु ु न्न भने, कृपया लमयागी प्रविे शी नागररक परामशक केन्रमा

सम्पकक गनुह
क ोस ्)

◎ममय गी ववदे शी न गररक पर मशा केन्र फोन नम्िर：022－275－9990

सोमिार िे खी शक्र
ु िार

9：00～17:00

※ अंग्रेजी, चाइछनज, कोररयन, तागािोग, लभयतनामी, नेपािी, इन्िोनेलसयन, थाई, दहन्िी,

स्पेछनस, पोचग
ुक िी, रलसयन भार्ाहरुमा परामशक लिनसक्रकन्छ ।

(लमयागी प्रान्त सािकजछनक सूचना / सम्पािन・अनुवाि ：MIA)
अपिेट 2021.7.7 ताररक

