
네팔어-예진표 

कोरोना भाइरस-19 संक्रमण िव�ध्दको खोप लगाउने तयारीमा भन� प्रार��क �ा� प�र�ण प्र�ावली 
 

§कोरोनाभाइरस संक्रमण-19(आइ�ा  कोरोना19) रोकथाम खोपको बारेमा जानकारी तथा खोप लगाइसकेपिछ �न स�े प्रितकुल प्रितकृयाको 
बारेमा पया��   जानकारी प्रा� गरेर ड�रबाट प्रा� प्रार��क �ा� प�र�ाको नितजा अनुसार खोप लगाउनेछु।  

☐ �ीकार ☐ अ�ीकार 
§कोरोना19को   खोप  लगाउन  �ीकार गरेको  ख�मा,सुर�ीत �पमा  खोप  लगाउनको  िनिम�  तल  उ�े�खत  प्र�  राम्रो संग  पढेर आफू �यं  
(कानूनी �पमा तोकेको िवक�, संर�क)ले तल उ�े�खत बंुदा पढेर खाली ठाउमा िच�  लगाउनुहोस। 

 

नाम  नाग�रक दतार् नम्बर (�वदेशी दतार् नम्बर) 

 

-           (☐पुरुष  ☐म�हला) 

  फोन  नंबर  आवाश :                                                                                मोबाइल: 

खोप लगाउने प्रकृयाको �न�मत्त व्यिक्तगत जानकार� प्रयोग गनर् स्वीकृती �दने बारेमा आफू स्वयं  

(कानुनी रुपमा तोकेको आफ्नो �वकल्प,  

संर�क) चेक ☑ 

 

「संक्रामक रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून」 

धारा 33 को 4 तथा यस कानून कायार्न्वयन अध्यादेश धारा 32 को 3 अनुसार नाग�रक दतार् नम्बर लगायत अन्य व्यक्तीगत जानकार� साथै संवेदनशील 

जानकार� संकलन गद�छौ। यसमा थप तल  

उल्ले�खत �वधा प�न संकलन गद�छौ। 

▪ ��ीगत जानकारी संकलन · प्रयोग गन� उदे्दश्यः  यसप�छ खोप लगाउन र खोप पूरा लगाएको पक्का गनर्, खोप लगाइसकेप�छ प्र�तकुल 

प्र�तकृया भए-नभएको बारेमा मेसेज पठाउनको �न�मत्त हो।  

                  

 

          

1. कोरोना19को खोप लगाउनु अ�घ खोप लगाउने व्यक्तीले आफुले खोप लगाएको �ववरण 

<कोरोना19 र ोकथाम  खोप  व्यवस्थपन  प्रणाल�  > माफर् त अ�ग्रम रुपमा चेक गनर् स्वीकार गछुर्।  

*खोप लगाएको �ववरण अ�ग्रमरुपमा चेक गनर् स्वीकार नगरेमा अनावश्यक रुपमा थप खोप लगाउनुपन� वा खोप 

दोहोयार्एर लगाउने संभावना सृजना हुन सक्छ। 

 

☐ गछुर् ☐ ग�दर्न 

2.कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ अक� खोप लगाउने बारेमा तथा खोप पूरा भएको जानकार� मोबाइल 

फोनमा मेसेज माफर् त प्राप्त गनर् स्वीकार गछुर्।   

*मेसेज प्राप्त गनर् अस्वीकार गरेको खण्डमा, अस्वीकार गरे अनुरुप जानकार� प्राप्त गनुर् हुने छैन।  

 

☐ गछुर् ☐ ग�दर्न 

3.कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ प्र�तकुल प्र�तकृया भए-नभएको जानकार� तथा त्यस सम्बन्धी मेसेज 

प्राप्त गनर् स्वीकार गछुर्।   

े े   र्  े ो  ी  े  �  र् े ै   

☐ गछुर् ☐ ग�दर्न 

खोप लगाउने व्यिक्तले खुलाउनु पन� जानकार�  आफू स्वयं  
(कानुनी रुपमा तोकेको आफ्नो �वकल्प, 
संर�क) चेक ☑ 

① (म�हला) अ�हले गभर्वती हुनुहुन्छ? ☐ छु ☐ छैन 

② अरू बेला भन्दा फरक �क�समले आज कतै �वसञ्चो लागेको छ?  

(                                                                                                           ) 

 

☐ छ ☐ छैन 



③ कोरोना 19 संक्रमण भएको न�तजा प्राप्त गनुर् भएको छ? छ भने ल�णको न�तजा प्राप्त गरेको  �मती 

लेख्नुहोस।  

                                    

 

☐ छ ☐ छैन 

 ④ प�छल्लो 14 �दन �भत्र  (कोरोनाको खोप भन्दा बाहेक ) अन्य खोप लगाउनुभएको छ ? ☐ छ ☐ छैन 

 ⑤ कोरोना19को खोप लगाइसक्नु भएको छ ? ☞‘छैन ’ रोजेको खण्डमा ⑥ नम्बरमा जानुहोस 

 छ भने खोप लगाएको �मती लेख्नुहोस  (खोप लगाएको �मती :             साल            म�हना          �दन) 

 

☐ छ ☐ छैन 

      ⑤-1 कोरोना19को खोप लगाइसकेप�छ गम्भीर एलज� प्र�तकृया (आना�फलािक्टक : शक, श्वास प्रश्वासमा  

बाधा, होस हराउने, ओठ/ मुख�भत्र सुिन्नने आ�द ) को कारण उपचार गराउनुभएको छ? 

( गम्भीर एलज� प्र�तकृया गराउने खोप कुन हो :                                                              ) 

 

☐ छ ☐ छैन 

⑥ यो भन्दा प�हला गम्भीर एलज� प्र�तकृया भएर (आना�फलािक्टक : शक, श्वास प्रश्वासमा बाधा, 

होस हराउने,ओठ/ मुख�भत्र सुिन्नने आ�द ) उपचार गराउनु भएको छ?छ भने गम्भीर एलज� गराउने तत्व  

के हो लेख्नुहोस (                                  ) 

 

☐ छ ☐ छैन 

⑦ रगत जम्ने संभावना छ  वा रगत जम्न न�दने औषधी खादैहुनुहुन्छ ?  छ भने रोगको नाम वा खाइरहेको 

औषधीको नाम लेख्नुहोस।  

(                                                       ) 

 

 

आफू �यं (कानूनी �पमा तोकेको िवक�, संर�क)को ह�ा�रः                                             (नाम)                                खोप लगाउने 

 ध : 

       �       �  डक्टरबाट प्राप्त प्रारिम्भक स्वास्थ्य प�र�ाको न�तजा (डक्टरको नोट) चेक ☑ 

तापक्रम:                       ℃ खोप लगाएप�छ प्र�तकुल प्र�तकृयाको  

बारेमा जानकार� �दएको छु। 

☐ 

‘ प्र�तकुल प्र�तकृयाको अवलोकन गनर् खोप लगाएप�छ 15~30�मनेट सम्म खोप लगाएको स्थानमा रहनुपन� ’ 

जानकार� �दएको छु। 

 

☐ 

 

प्रारिम्भक स्वास्थ्य प�र�णको न�तजा 

 □  खोप  लगाउन  सम्भव  छ 

□ खोप लगाउने समय पर सानुर् पछर् (कारण :                                                        ) 

□  खोप लगाउन अयोग्य (कारण :                                                                                            ) 

उल्ले�खत �ल�खत प�र�ण तथा स्वास्थ्य प�र�ण गरेको ठहर गदर्छु।                                     डक्टरको हस्ता�र : 

                                                                                                                  हस्ता�र   
 

 

 

खोप लगाइ�दने व्यक्तीको नोट 

 उत्पादन कंपनी    खोप उत्पादन नम्बर   खोप लगाएको भाग  

  □ देबे्र हातको उपल्लो भाग  □दा�हने हातको उपल्लो भाग  

                                                                                                            खोप लगाइ�दनेको हस्ता�रः 

यो सामाग्री प्रवासी उल्था तथा दोभासे केन्द्र �लङ्क (LINK)बाट उल्था ग�रएको हो 051) 818-5759 

 


