
Nepali 

COVID-19 खोप कार्यक्रम बारे 

23 मार्च 2022 को रूपमा 

कार्यक्रम अवलोकन 

सार्चजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षा गिच र समाजका सामान्य गनिनर्निहरू क्रमशः पुि: सुरु गिच अिुमनि निि, 

सरकारले हङकङका सबै बानसन्दाहरूका लानग के्षत्र-व्यापी COVID-19 खोप कार्चक्रम ("कार्चक्रम") 

नि:शुल्क लागू गरररहेको छ। सार्चजनिक स्वास्थ्यको सुरक्षा गिच र समाजका सामान्य गनिनर्निहरू 

क्रमशः पुि: सुरु गिच अिुमनि निि, सरकारले हङकङका सबै बानसन्दाहरूका लानग के्षत्र-व्यापी 

COVID-19 खोप कार्चक्रम ("कार्चक्रम") नि:शुल्क लागू गरररहेको छ। 

 

स्थानहरू 

सरकारले निम्न स्थािहरूमा जििालाई खोप सेर्ा उपलब्ध गराउिे र्ोजिा बिाएको छ। 

खोप स्थािहरू खोजु्नहोस्: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-

19?lg=en 

 

1. सामुदायर्क खोप केन्द्रहरू (CVC) (बुनकङ आर्श्यक छ, सोही नििको निकिहरू बाहेक ) 

सरकारले जििालाई खोप सेर्ाहरू उपलब्ध गराउिे हङकङका नर्निन्न नजल्लाहरूमा CVCs स्थापिा 

गिचछ, जसमा 12 र्र्च र्ा मानथका व्यक्तिहरूका लानग BioNTech खोप र 3 र्र्च र्ा मानथका 

व्यक्तिहरूका लानग नसिोभ्याक खोप समारे्श छ। CVC मा सामान्यिर्ा एक प्रकारको खोप मात्र 

निइन्छ। 

जििाका र्ोग्य सिस्यहरूले खोप लगाउिको लानग खोप र्र्ि गिच सक्छि्, र 24-घण्टा अिलाइि 

बुनकङ प्रणाली मार्च ि आफ्िो खोपको समर् र स्थाि आरनक्षि गिच सक्छि्। 70 र्र्च र्ा सोिन्दा 

मानथका रृ्द्धरृ्द्धाहरूलाई साथ नििे अनिकिम िुई जिा हेरर्ाहकिाचहरूले पनि खोप नलि सक्छि् र 

उिीहरूको पनहलो र िोस्रो डोजको लानग एकै समर्मा बुनकङ गिच सक्छि्। र्नि आर्श्यक िएमा, 

मानिसहरूले हुलाक कार्ाचलर्हरू र्ा नििीहरू बसोबास गिे सार्चजनिक आर्ास सम्पिाहरूको 

सम्पनि व्यर्स्थापि कार्ाचलर्हरूबाि अिलाइि बुनकङ गिचको लानग सहर्ोग नलि सक्छि्। 

CVCs को सूर्ी 

 

1A. पप-अप सामुदायर्क खोप केन्द्रहरू (PCVC) (बुनकङ आर्श्यक छ, उही नििको निकिहरू 

बाहेक ) 

PCVCs को सूर्ी 

2. बालबायलका सामुदायर्क खोप केन्द्रहरू (CCVC) (बुनकङ आर्श्यक छ, उही नििको निकि 

छैि) 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf


सरकारले 5 िेक्तख 11 र्र्चका बालबानलकालाई बार्ोिेक खोप नलिको लानग CCVCs स्थापिा गरेको छ। 

CCVCs बाहेक, 5 िेक्तख 11 र्र्चका बालबानलकाहरूले अन्य स्थािहरूमा BioNTech खोप प्राप्त गिच 

सकै्दिि्। 

आमाबाबु/अनििार्कहरूले 24-घण्टा अिलाइि बुनकङ प्रणाली मार्च ि CCVC मा खोपहरू प्राप्त गिच 

बच्चाहरूको लानग आरक्षण गिच सक्छि्। र्नि आर्श्यक छ ििे, मानिसहरूले कुिै पनि हुलाक 

कार्ाचलर्हरू (मोबाइल हुलाक कार्ाचलर्हरू बाहेक) र्ा नििीहरू बसोबास गिे सार्चजनिक आर्ास 

सम्पिाहरूको सम्पनि व्यर्स्थापि कार्ाचलर्हरूबाि अिलाइि बुनकङ गिच मद्दि नलि सक्छि्। 

CCVCs को सूर्ी 

3. अस्पताल प्रायिकरणको तोयकएको सामान्य बायहरी रोगी क्लियनकहरू (GOPCs) 

COVID-19 खोप उपलब्ध गराउिे GOPC हरूको सूर्ी (बुनकङ आर्श्यक छ) 

4. तोयकएको यनजी क्लियनकहरू 

सार्चजनिक सिस्यहरूले खोप कार्चक्रम अन्तगचि निजी डाक्टर र्ा क्तिनिक छिौि गिच सक्छि्, र CVC 

र सार्चजनिक क्तिनिकहरूका लानग िोनकएको सरकारको अिलाइि बुनकङ प्रणालीको माध्यमबाि 

िजाइकि निजी डाक्टर र्ा क्तिनिकसँग प्रत्यक्ष खोपको लानग अपोइन्टमेन्ट नलि सक्छि्। 

निजी क्तिनिकहरूको सूर्ी 

गैर-क्तिनिक सेनिङमा खोप उपलब्ध गराउिे डाक्टरहरूको सूर्ी 

खोप अिुिाि र्ोजिा (VSS) मार्च ि आउिररर् COVID-19 खोप गनिनर्निहरू व्यर्क्तस्थि गिे 

निशानििेशहरू 

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बार्ोिेक खोपको प्रार्िाि - पार्लि र्ोजिा 

6 नडसेम्बर 2021 िेक्तख, सार्चजनिक सिस्यहरूले पार्लि र्ोजिा अन्तगचि ििाच िएका निजी स्वास्थ्य 

संस्थाहरूमा Comirnaty खोप प्राप्त गिच सक्छि्। 

िामांकि गररएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूर्ी 

5. आवासीर् हेरचाह घरहरू र नयसयङ होमहरू 

आउिररर् खोप सेर्ा र्ा प्रिाि गररिे नर्नकत्सा अनिकारीहरू भ्रमण गरेर खोप। 

भ्रमण गिे मेनडकल अनर्सरहरूको सूर्ी 

6. स्वास्थ्य यवभाग (DH) को तोयकएको क्लियनकहरू 

DH ले प्राथनमकिा समूहमा रहेका र DH को िोनकएका क्तिनिकहरूमा सेर्ाहरू प्राप्त गिे 

ग्राहक/सिस्य/नबरामीहरूलाई खोपहरू उपलब्ध गराउिेछ। DH ग्राहकहरूले खोप प्राप्त गिच 

सम्बक्तिि क्तिनिकमा अपोइन्टमेन्ट नलि सके्नछि्। DH क्तिनिकहरूमा खोप सेर्ाहरूको लानग 

बुनकङ जििाको लानग खुला छैि। 

7. अस्पताल COVID-19 खोप से्टशनहरू 

खोप से्टशिहरूको सूर्ी 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf


8. मोबाइल खोप से्टशन 

सेर्ा स्थाि र से्टशि को िानलका 

9. यजल्ला स्वास्थ्य केन्द्र (DHCs) 

COVID-19 खोप प्रिाि गिे DHC को सूर्ी (बुनकङ आर्श्यक छ) 

10. आउटररच खोप सेवा 

 

खोप प्राप्त गनय र्ोग्य व्यक्लिहरू 

हङकङका बायसन्दा 

Sinovac खोप प्राप्त गिचको लानग नू्यििम उमेर 15 रे्बु्रअरी 2022 िेक्तख 3 मा घिाइएको छ; 

BioNTech खोप प्राप्त गिचको लानग नू्यििम उमेर 26 रे्बु्रअरी 2022 बाि 5 र्र्चमा घिाइएको छ। 

र्ोग्य व्यक्तिहरू, कृपर्ा िोनकएको रे्बसाइिमा अिलाइि बुनकङ गिाच र्ा सांक्तिकीर् उदे्दश्यका लानग 

खोप कार्चक्रममा िाग नलिे निजी क्तिनिकहरूमा अपोइन्टमेन्ट गिाच निम्न समूहहरू मधे्य एउिा 

छानु्नहोस्। 

1. स्वास्थ्य सेर्ा सेनिङहरूमा कमचर्ारीहरू र नर्रोिी महामारी सम्बक्तिि काममा िाग नलिेहरू; 

2. रृ्द्ध / अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूका लानग आर्ासीर् हेरर्ाह गृहका निर्ासीहरू र 

कमचर्ारीहरू, र रृ्द्धहरू / अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूका लानग सामुिानर्क हेरर्ाह सेर्ा 

इकाईका कमचर्ारीहरू; 

3. महत्वपूणच सार्चजनिक सेर्ाहरू कार्म राखे्न कमचर्ारीहरू (सरकारी सेर्ा ठेकेिारहरूका 

कमचर्ारीहरू सनहि);  

4. क्रस-सीमा र्ािार्ाि प्रिाि गिे र्ा निर्न्त्रण नबन्िु र पोिचहरूमा काम गिे कमचर्ारीहरू। 

5. खािा र पेर् पिाथच पररसरहरू, बजारहरू, सुपरमाकेिहरू, सुनर्िा स्टोरहरू, र 

कुररर्रहरूका कमचर्ारीहरू (िेकअरे् खािा डेनलिरी सनहि) 

6. स्थािीर् सार्चजनिक र्ािार्ाि सेर्ा अपरेिरहरूका कमचर्ारीहरू (जसै्त ट्याक्सी/बस/पक्तिक 

लाइि बस र्ालकहरू, रेलका कप्तािहरू र से्टशि कमचर्ारीहरू) 

7. ििाच गररएका निमाचण कार्चकिाचहरू र अन्य निर्ासी साइि कमचर्ारीहरू 

8. सम्पनि व्यर्स्थापिका कमचर्ारीहरू (जसै्त सुरक्षा गाडच , सर्ाई कमचर्ारी र सम्पनि व्यर्स्थापि 

कार्ाचलर्का कमचर्ारीहरू) 

9. नशक्षक र नर्द्यालर्का कमचर्ारीहरू (जसै्त नकन्डरगािचि, प्राथनमक र माध्यनमक नर्द्यालर् र 

नर्श्वनर्द्यालर्हरूका नशक्षण र सहर्ोगी कमचर्ारीहरू; नर्शेर् नर्द्यालर्का कमचर्ारीहरू; र 

सू्कल बसहरू र सू्कल निजी लाइि बसहरूको र्ालक र एस्किचहरू) 

10. पर्चिि उद्योगका कमचर्ारीहरू 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf


11. रोग रोकथाम र निर्न्त्रण (आर्श्यकिा र नििेशिहरू) (व्यापार र पररसर) निर्मि (क्याप. 

599F) अन्तगचि नििाचररि पररसरका कमचर्ारीहरू (जसै्त नर्ििेस सेन्टर र बू्यिी पालचरका 

कमचर्ारीहरू) 

12. घरेलु सहर्ोगीहरू 

 

13. खोपको पनहलो डोज प्राप्त गररसकेका व्यक्ति(हरू) सँग 

 

14. अन्य (मानथको कुिै पनि समूहमा िपरेका व्यक्तिहरू) 

गैर-हङकङका बायसन्दाहरू 

1. हङकङ र मकाउबाि र्ात्रा गिच र हङकङमा आगनु्तकको रूपमा बस्न अिुमनि निइएका र 

नर्स्तार िगरी आफ्िो बसाइको सीमा नित्र खोपको िुई खुराक पूरा गिच सके्न व्यक्तिहरूले कुिै 

पनि हुलाक कार्ाचलर्बाि सहार्िा नलि सक्छि् (मोबाइल बाहेक) हुलाक कार्ाचलर्हरू) 

कार्ाचलर् समर्मा, उिीहरूको बसाइको सीमा नित्र CVC मा खोपको िुई खुराक पूरा गिच 

निरु्क्तिहरू गिच। 

2. शरणाथीका लानग संरु्ि राष्ट्र सङ्घीर् उच्चारु्िले मान्यिा पाएका गैर-ररफु्यलमेन्ट 

िार्ीकिाचहरू र शरणाथीहरूले अन्तराचनष्ट्र र् सामानजक सेर्ा हङकङ शाखामार्च ि खोप प्राप्त 

गिे आफ्िो मिसार् संकेि गिच सक्छि्। सरकारले िोनकएको CVC मा र्स समूहलाई खोप 

उपलब्ध गराउिे र्ोजिा बिाएको छ। अन्तराचनष्ट्र र् सामानजक सेर्ा हङकङ शाखाको सोिपुछ 

हिलाइि छ 6511 8566 （Kwun Tong अनर्स）; 6511 7786 (Prince Edward 

अनर्स) र 6515 9466(Tuen Mun अनर्स)। 

3. हङकङमा बसे्न अन्य आगनु्तकहरू (कािुिले अिुमनि निए अिुसार हङकङमा बस्न अिुमनि 

निइएका रै्ि र्ात्रा कागजािहरू िएका हुिुपिचछ, र नर्स्तार िगरी आफ्िो बसाइको सीमा नित्र 

खोपको िुई खुराक पूरा गिच सक्छि्) आफ्िो र्ात्रा कागजािहरू ल्याउि सक्छि्। ल्याक्तन्डङ 

क्तिपहरू र्ा बसे्न लेबलहरूको नर्स्तार (बसाइको नर्स्तारसँगै अन्य आगनु्तकहरूलाई लागू 

हुिे) अध्यागमि नर्िागले कुिै पनि हुलाक कार्ाचलर् (मोबाइल हुलाक कार्ाचलर्हरू बाहेक) 

लाई कार्ाचलर् समर्मा जारी गरेको छ र कमचर्ारीहरूले उिीहरूलाई िुई खुराकहरू पूरा गिच 

निरु्क्ति गिच मद्दि गिेछि्। उिीहरूको बसाइको सीमा नित्र CVCs मा खोप। 

खोप रेकर्यहरू 

खोप पनछ, िपाईले कागजी खोप रेकडचहरू प्राप्त गिुचहुिेछ। िपाई"iAM Smart" मोबाइल एप र्ा 

"eHealth" मोबाइल एप मार्च ि आफ्िो इलेक्टर ोनिक खोप रेकडचहरू डाउिलोड गिच सकु्नहुन्छ। 

िर्ीििम जािकारीको लानग, कृपर्ा रे्बसाइि हेिुचहोस्: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

