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सहमति फारम भर्नु अति, कृपया तर्म्न वेबसाइटहरूमा (1) खोप िथ्य पार्ा र (2) FAQ पढ्र्नहोस्: 

(1)  https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

(2) https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf  

 

कृपया कालो वा तर्लो कलम प्रयोग गरी ब्लक अक्षरहरूमा यो फारम भर्नुहोस् र  

उपयनक्त बक्सहरूमा “” राख्र्नहोस् र * उपयनक्त रूपमा मेटाउर्नहोस्। 

 

भाग 1. खोप प्रापकको व्यक्तिगत वििरण (पविचान कागजातमा सङे्कत गररए अनुसार िो) 

व्यक्तिगत जानकारी 

  
 

तवद्यालयको र्ाम: ___________________________________________  कक्षा: _________   कक्षा र्म्बर.: ________ 

 

र्ाम:             ,           

(अंगे्रजी)  (थर)    (तिएको र्ाम) 

                     

(चाइतर्ज) (थर)                          (तिएको र्ाम) 

 

जन्म तमति: 
__________/__________/__________ (तिर्/मतहर्ा/वरु्) तलङ्ग: _________ 

पविचान कागजात (कृपया बक्समा “” राख्नुिोस् र उपयुि रूपमा कागजात नम्बर भनुुिोस्) 

 यति खोप प्रापकसँग िङकङ पररचय पत्र (HKIC) छ भरे्, कृपया HKIC को जार्कारी भर्नुहोस् 

 यति खोप प्राप्तकिाुसँग HK पररचय पत्र छैर् भरे्, कृपया हङकङ जन्म प्रमाणपत्र ििाु र्म्बर भर्नुहोस्; िर यति खोप प्राप्त गरे् व्यक्तक्त 

हङकङमा जक्तन्मएको तथएर् भरे्, कृपया सम्बक्तिि पविचान कागजात र्म्बर भर्नुहोस् 

 हङकङ पररचय पत्र र्म्बर: 

   जारर गरेको तमति: _____/_____/_______ (तिर्/मतहर्ा/वरु्) 

 

         (   ) 

HKIC प्रिीक:   A   C   R   U 
 

 हङकङ जन्म प्रमाणपत्र ििाु र्म्बर.:          (   ) 
 

 

 हङकङ पनर्: प्रवेश अर्नमति र्म्बर ("RM" / "RS" बाट सनरु हँिै): 

 जारर गरेको तमति: _____/_____/_______ (तिर्/मतहर्ा/वरु्) 
R         

 

 हङकङ जन्म प्रमाणपत्र ििाु र्म्बर: HKSAR पतहचार् र्म्बरको   

कागजाि ("D" बाट सनरु हँिै): 

   जारर गरेको तमति: _____/_____/_______ (तिर्/मतहर्ा/वरु्) 

D         
 

 HKSAR मा रहर् अर्नमति (ID 235B) - जन्म प्रतवति र्म्बर: 

सम्म रहरे् अर्नमति तिएको छ: _____/_____/_______ (तिर्/मतहर्ा/वरु्) 
       (  ) 

 

 गैर-हङकङ यात्रा कागजाि र्म्बर (जसै्त तविेशी राहिार्ी): 

HKSAR तभसा / सन्दभु र्म्बर: 

 

 

    -        -   (  ) 
 

 धमुपनत्र बच्चाहरूको लातग जन्म रतजस्ट्र ी द्वारा जारी गररएको प्रमाणपत्र - 

प्रवेश संख्या: 
       /      

 

 यति प्राप्तकिाु मातथका कागजािहरूको धारक होइर् भरे्, कृपया अन्य 

पतहचार् कागजािको प्रवतविवप संलग्न गर्नुहोस्। 

कागजाि र्म्बर:            ___      

 

 

Comirnaty - COVID-19 mRNA खोप 

(फोसन फामाु/बायोटेक) 

COVID-19 खोप कायुक्रमको लातग सहमति फारम 

–Comirnaty को आंतशक डोज प्राप्त गरे् बालबातलकाका लातग, 5 िेक्तख 11 वरु्का बालबातलकाहरू सतहि; र 

बच्चाहरू जो भखुर 12 वरु् पनगेका छर्् पतहलो डोज 11 वरु् मा तिइन्छ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
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भाग 2: COVID-19 खोपको प्रशासनमा सिमवत 

□ म (a) COVID-19 खोप कायुक्रम अन्तगुि मेरो बच्चा / मेरो िारु् * COVID-19 खोपको व्यवस्थापर् गरु् सहमि छन  (भाग 3 मा 

तववरणहरू हेर्नुहोस्) ; (b) मेरो बच्चा/मेरो िारु्को* सरकार (हङकङ तवश्वतवद्यालय सतहि) को सहयोगमा स्वास्थ्य तवभाग र 

सम्बक्तिि संस्थाहरूद्वारा पहँच र प्रयोग * सनरक्षाको तर्रन्तर अर्नगमर् गरे् उदे्दश्यका लातग अस्पिाल प्रातधकरण र सम्बक्तिि तर्जी 

स्वास्थ्य सेवा सनतवधाहरू र स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूद्वारा राक्तखएको क्तितर्कल डेटा र स्वास्थ्य तवभाग द्वारा COVID-19 खोपसँग 

सम्बक्तिि क्तितर्कल िटर्ाहरू यस उदे्दश्यका लातग पहँच र प्रयोग आवश्यक छ।  

 

भाग 3: COVID-19 खोपको वििरण 

नोट: खोपको प्रते्यक र्ोजको िावग सिमवत फारम आिश्यक छ 

A. COVID-19 खोपको टाइप, र्ोज1 र र्ोज अनुक्रम   (सबैभन्दा उपयुि बक्समा “” राख्नुिोस्) 

1 5 िेक्तख 11 वरु् उमेरका बालबातलकाहरूको लातग डोज, वयस्कहरूको एक डोजको एक तिहाइ हो, िर सामग्री 

वयस्कहरूको लातग जसै्त हो। 5 र 11 वरु् बीचका बच्चाहरूले बायोटेक खोपको िोस्रो डोज पतहलो डोजबाट 12 हप्ता (84 

तिर्) पतछ प्राप्त गर्नुपछु। 

12 वरु् मनतर्का बालबातलका जसले वयस्क डोजको एक तिहाइ प्राप्त गरेका छर्् र िोस्रो डोजको समयसम्ममा 12 वरु् पनरार्ो 

हरे्छर््, उर्ीहरूले िोस्रो डोज (अथाुि् वयस्कको एक तिहाइ) को लातग समार् डोज प्राप्त गरररहर्नपछु। डोज) बालबातलका 

सामनिातयक खोप केन्द्रहरूमा। यद्यतप, उर्ीहरूले पतर् आफ्र्ो िोस्रो डोजको लातग, 12 वरु् वा मातथका अन्य व्यक्तक्तहरू जसै्त 

अर्लाइर् बनतकङ (https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp) माफुि पूणु डोज प्राप्त गरे् छर्ौट गरु् 

सक्छर््।  

 

B. वनम्न अिस्था भएका व्यक्तििरूिाई Comirnaty विनु हुँिैन 

यवि खोप प्रापकको वनम्न अिस्था(िरू) छन् भने, कृपया ✓ ति उपयुि ☐ मा िो। 

 Comirnaty को अतिल्लो डोज, वा सतक्रय पिाथु वा यस और्तधको अन्य कन रै् पतर् 

सामग्रीमा एलजी प्रतितक्रयाको इतिहास 2 

☐ 

2 लगायि (4-hydroxybutyl)azanediyl ］ bis(hexane-6,1-diyl)bis (2-hexyldecanoate)(ALC-0315)/2-

[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)/ 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DSPC)/ cholesterol / potassium chloride / potassium dihydrogen phosphate / sodium 

chloride / disodium phosphate dihydrate / sucrose / water for injection 

 

भाग 4: घोषणा र िस्ताक्षर 

 

Comirnaty - COVID-19 mRNA भ्याक्तक्सन (Fosun Pharma/BioNTech) - आंवशक र्ोज1   

 पतहलो डोज  िोस्रो डोज  अन्य, कृपया तर्तिुि गर्नुहोस्: _______________ डोज 

अवभभािक / अवभभािक द्वारा पूरा गनु 
 

 

मैिे भाग 3 मा वनविुष्ट गररएको COVID-19 खोपको िावग खोप तथ्य पानामा जानकारी पढेको र बुझेको छु, COVID-

19 खोपको वनषेवित सवित (र सम्भावित प्रवतकूि घटनािरू), खोप उत्पािनिाई  COVID-19 संक्रमणको 

रोकथामको िावग वनविुष्ट उदे्दश्यका िावग रोग रोकथाम र वनयन्त्रण (भ्याक्तक्सनिरूको प्रयोग) वनयमन (क्याप 599K) 

अन्तगुत अविकृत गररएको छ तर फामेसी र विष अध्यािेश (क्याप 138) अन्तगुत िताु गररएको छै,  र मेरो बच्चा / 

िारु्* को तफुबाट भाग 3 मा वनविुष्ट गररएको COVID-19 खोप प्राप्त गनु सिमत छु। मैिे प्रश्निरू सोधे्न मौका पाएको 

छु र मेरा सबै प्रश्निरूको जिाफ मेरो सनु्तवष्टमा विइयो। मैिे यस सिमवत फारम र व्यक्तिगत र्ाटा सङ्किनको 

उदे्दश्यको कथन (िरू) अन्तगुत मेरो िावयत्व र िावयत्विाई पवन पूणु रूपमा बुझेको छु।    
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म ति िस्ताक्षर गरेर पुवष्ट गछुु, म सिमत छु (a) COVID-19 खोप कायुक्रम अन्तगुत मेरो बच्चा / मेरो िारु् * COVID-

19 खोपको व्यिस्थापन गनु सिमत छु (भाग 3 मा वििरणिरू िेनुुिोस्) ; (b) मेरो बच्चा/मेरो िारु्को* सरकार 

(िङकङ विश्वविद्यािय सवित) को सियोगमा स्वास्थ्य विभाग र सम्बक्तित संस्थािरूद्वारा पहुँच र प्रयोग * सुरक्षाको 

वनरन्तर अनुगमन गने उदे्दश्यका िावग अस्पताि प्राविकरण र सम्बक्तित वनजी स्वास्थ्य सेिा सुवििािरू र स्वास्थ्य 

सेिा पेशेिरिरूद्वारा राक्तखएको क्तिवनकि रे्टा र स्वास्थ्य विभाग द्वारा COVID-19 खोपसुँग सम्बक्तित क्तिवनकि 

घटनािरू यस उदे्दश्यका िावग पहुँच र प्रयोग आिश्यक छ।  

 

म यस फारममा प्रिान गररएको जानकारी सिी छ भनी घोषणा गिुछु। 

 

म मेरो बच्चा / मेरो िारु्को * व्यक्तिगत रे्टा यस फारममा "व्यक्तिगत रे्टा सङ्किनको उदे्दश्यको वििरण" मा उले्लख 

गररएका उदे्दश्यिरूका िावग सरकारद्वारा प्रयोगको िावग उपिब्ध गराउन सिमत छु। जानकारी र खोपको व्यिस्था 

प्रमावणत गनु सरकारिे मिाई सम्पकु गनु सक्छ भने्न मैिे बुझेको छु। 

 

स्माटु पररचय पत्र िारकका िावग: म स्वास्थ्य सेिा प्रिायकिरू / सािुजवनक अविकारीिरूिाई मेरो बच्चा / मेरो 

िारु्को * व्यक्तिगत रे्टा [िङकङ पररचय पत्र नम्बर, नाम (अंगे्रजी र वचवनयाुँ भाषामा), जन्म वमवत र वमवतमा सीवमत 

पढ्न अनुमवत विन सिमत छु। िङकङ पररचयपत्रको मुद्दा] मेरो/मेरो बच्चा/मेरो िारु्को* स्माटु पररचयपत्रमा मूतु रूप 

राक्तखएको वचपमा सुरवक्षत गररएको छ। 

 

यो सिमवत फारम िङकङ विशेष प्रशासवनक के्षत्रको कानून अनुसार वनयक्तन्त्रत र व्याख्या गररनेछ र म अपररितुनीय 

रूपमा िङकङ विशेष प्रशासवनक के्षत्रको अिाितको विशेष के्षत्राविकारमा पेश गनेछु। 

 

 

आमाबनवा/अतभभावकको र्ाम *: 

 

आमाबनवा/अतभभावकको र्ाम (अंगे्रजीमा): 
  

सम्बि: 
 

HKID/ अन्य पतहचार् कागजाि   

- कागजािको प्रकार र अतभभावक/अतभभावकको कागजाि र्म्बर  *: 
 

सम्पकु टेतलफोर् रं्.: 
 

तमति:   

 

भाग 5: खोप तिर् को सम्झर्ा 

 

 सबै खोप प्रापकहरूले (1) पूरा सहमति फारम र (2) खोप तिर्को तिर् सम्बक्तिि पररचय कागजािको मूल प्रतितलतप र (3) 

फोटो सतहिको तवद्याथी पनक्तस्तका वा तवद्याथी काडु ल्याउर्न पछु। 

 एक साथमा वयस्क जसै्त वयस्क आफन्त, िरेलन कामिार वा तवद्यालय तशक्षक िटर्ास्थलमा शारीररक रूपमा उपक्तस्थि हर् 

आवश्यक छ। 

 बालबातलका र तकशोरतकशोरीहरूलाई तवज्ञहरूले BioNTech भ्याक्तक्सर्लाई मध्य-जांिको एन्टरोलेटरल पक्षमा 

इन्टर ामस्यनलर रूपमा प्राप्त गरु् तसफाररस गछुर््, यद्यतप मातथल्लो पाखनरामा इन्जेक्सर्को लातग उर्ीहरूको प्राथतमकिालाई 

सम्मार् गरररे्छ। तिर्ीहरूले खोप लगाउर् सतजलोको लातग ढीलो-तफतटंग, रोल-अप गरु् सतजलो वा अन्य उपयनक्त कपडाहरू 

लगाउर् सक्छर््। 

  

 

म बुझ्छु वक Comirnaty – mRNA भ्याक्तक्सन को 5 िेक्तख 11 िषु उमेरका बच्चािरू मा आंवशक र्ोज को प्रयोग को 

रोग को रोकथाम र वनयन्त्रण (खोप को प्रयोग) वनयमन (क्याप. 599K) अन्तगुत अविकृत Comirnaty को स्वीकृत 

प्याकेज सक्तिवित सूचीबद्ध छैन।  यो रोग रोकथाम र वनयन्त्रण (भ्याक्तक्सनको प्रयोग) वनयमन (क्याप. 599K) अन्तगुत 

सरकारी कायुक्रममा अनुमवत विइएको अफ-िेबि प्रयोग िो, जसिे वनयुि गरेको विशेषज्ञिरूको 

प्यानि/सवमवत(िरू) को सल्लाििाई ध्यानमा राख्िै। सरकारिे िािको र प्रत्यावशत मिामारीको अिस्था, साथै 

सान्दवभुक प्रभािकाररता र सुरक्षा रे्टा प्रकावशत गरेको समीक्षामा िो। मेरो बच्चा / िारु् * को िावग आंवशक र्ोजमा 

खोपिरू तोके्न, वितरण गने िा प्रशासनको िावग वजिेिार व्यक्तििे सरकारी कायुक्रममा सरकारको वनिेशन 

अनुसार कायु गिुछ। 
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व्यक्तिगत र्ाटा संग्रिको उदे्दश्यको बयान 

(केिि सन्दभुको िावग अनुिावित सुँस्करण) 

 

व्यक्तक्तगि डाटाको प्रावधार् सै्वक्तिक हो। यति िपाईंले पयाुप्त जार्कारी प्रिार् गर्नुभएर् भरे्, िपाईं खोप प्राप्त गरु् 

सक्षम हर्नहरे् छैर्। 

 

संग्रिको उदे्दश्य  

1. प्रिार् गररएको व्यक्तक्तगि डाटा सरकारले तर्म्न उदे्दश्यहरूमधे्य एक वा बढीको लातग प्रयोग गरे्छ:  

(a) COVID-19 खोप प्राक्तप्तको क्तस्थतिमा सम्बक्तिि सरकारी तवभाग िथा संगठर्हरुको साथ जाँच गरु्; 

(b) सम्बक्तिि सरकारी ब्यनरो वा तवभाग र संगठर्हरुलाई खोप िथा खोपपतछ फलो अपको प्रबि गरु्को 

लातग सूतचि गरु्; 

(c) एक eHealth (सक्तिडीहरु) खािाको तसजुर्ा, प्रशोधर् िथा अर्नरक्षणको लातग, र COVID-19 खोप 

कायुक्रमको प्रशासर् िथा अर्नगमर्, सतहि िर अध्यागमर् तवभागद्वारा राक्तखएको डाटाको साथ 

तवि्यनिीय माध्यमबाट एक प्रमातणकरण प्रतक्रयामा सीतमि छैर्; 

(d) COVID-19 खोप कायुक्रम अन्तगुि COVID-19 खोप सम्बिी सनरक्षा र क्तितर्कल िटर्ाहरूको 

तर्रन्तर अर्नगमर्को लातग सरकार (हंगकंग तवश्वतवद्यालय सतहि) को साथ स्वास्थ्य तवभाग र सँगै काम 

गरेका सान्दतभुक संगठर्हरूको स्थार्ान्तरण गरु्। 

(e) सांक्तख्यकीय र अर्नसिार् उदे्दश्यहरूको लातग; िथा 

(f) सम्पकु टर े तसङ माफुि, COVID-19 को िटर्ा वा प्रसारणलाई रोक्न, पत्ता लगाउर्, तढलाइ वा अन्यथा  

तर्यन्त्रण गरु्; र 

(g) आवश्यक, अतधकृि वा कारू्र् द्वारा अर्नमति तिइएको कन रै् अन्य वैध उदे्दश्यहरू हर् सक्छ। 

स्थानान्तरणको िगु 

2. यति आवश्यक छ भरे्, िपाईंले प्रिार् गर्नुभएको व्यक्तक्तगि डाटा सरकारमा हस्तान्तरण हरे्छ र सरकारले 

यसको एजेन्टहरू, अन्य संगठर्हरू, र िेस्रो पक्षहरूलाई मातथको अर्निेि 1 मा बयार् गररएको उदे्दश्यका 

लातग खनलासा गरु् सके्नछ।  

व्यक्तिगत र्ाटामा पहुँच 

3. िपाईंसँग व्यक्तक्तगि डाटा (गोपर्ीयिा) अध्यािेश (याप.486) को सेक्शर्हरु 18 र 22 िथा तसद्धान्त 6, 

अर्नसूची 1 अन्तगुि िपाईंको व्यक्तक्तगि डाटाको पहँच र सनधारको लातग अर्नरोध गरे् अतधकार छ। स्वास्थ्य 

तवभागले डाटा पहँच अर्नरोधको साथ अर्नपालर् गरु्को लातग एक शनल्क लागू गरु् सक्दछ। 
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