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COVID-19 खोपमा तथ्यपत्र 

पहिलेको COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तििरूको लाहि 

(नवीनतम जानकारी को लागी, कृपया वेबसाइट मा जानुहोस्: 

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

 

1. मलाई खोप लगाइएको छैन र COVID-19 संक्रमणबाट ननको भएको छु। मैले कुन प्रकारको COVID-19 खोप 

नलनुपछछ  र डोनजङ तानलका के हो? 

प्रमुख कायछकारीको नवशेषज्ञ सल्लाहकार प्यानल (JSC-EAP) द्वारा गररएको संयुक्त वैज्ञाननक सनमनतहरूको नवीनतम 

सहमनत अन्तररम नसफाररस अनुसार, खोप ननिइएका ननको भएका व्यक्तक्तहरूको लानग खोप व्यवस्थाले ननम्न 

कारकहरूलाई ध्यानमा राख्छ: उमेर समूि, चािे एक हिशेष समूि इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्तििरूको, चािे कोिी 

आिासीय िेरचाि घरिरूमा बस्छ र कुन ब्रान्डको COVID-19 खोप प्राप्त िनन चािन्छ। आवश्यक मात्राको संख्या 

र सम्बक्तित अन्तरालहरूमा नवसृ्तत जानकारीको लानग, कृपया सम्बक्तित नववरण वा ननम्न वेबसाइटको लानग "नित्र 1" 

लाई सन्दभछ गनुछहोस्:https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. मलाई COVID-19 खोप लगाएको 14 निन भन्दा बढी समय पनछ एक COVID-19 संक्रमण भयो। खोप नलनुहोस् 

र खुराक तानलका के हो? 

आवश्यक मात्रा र सम्बक्तित अन्तरालहरूको संख्यामा नवसृ्तत जानकारीको लानग, कृपया सम्बक्तित नववरण वा ननम्न 

वेबसाइटको लानग "नित्र 2" लाई सन्दभछ गनुछहोस्: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf। खोप रेकडछले COVID-19 संक्रमण हुनु अनि 

र पनछ प्राप्त गरेको खोपको खुराक िेखाउनेछ। 

 

 

3. मलाई COVID-19 खोप लिाएको 14 हिन भन्दा कम समयमै COVID-19 संक्रमण भयो। के मैले खोप 

पुन: हलनु पछन  र खुराक ताहलका के िो? 

सामान्यतया, COVID-19 संक्रमणबाट ननको भएका व्यक्तक्तहरूलाई सामान्य जनताको तुलनामा एक कम खुराक 

िानहन्छ। खोपको प्रभावकाररतालाई अनिकतम बनाउन र खोप लगाएपनछ प्रनतरक्षा प्रनतनक्रया बढाउनको लानग, एक 

खुराक और एक COVID-19 संक्रमण प्रकरण के बीि कम से कम 14 हिनो ंके अंतराल की आवश्यकता होती है। 

यनि कुनै व्यक्तक्तलाई COVID-19 संक्रमण भएको छ र खोप लगाएको 14 हिनहभत्र पनहलो पटक सकारात्मक परीक्षण 

गररएको छ भने, यो संक्रमणको घटना भए पहन उनीहरूले COVID-19 खोपको एक डोज कम हलनु हुँिैन। खोप 

रेकडछले अझै पनन COVID-19 संक्रमण हुनु अनि र पनछ प्राप्त गरेको खोपको खुराक िेखाउनेछ। 

उिाहरणका लानग, COVID-19 खोपको पहिलो डोज पाएको 14 हिनहभत्र COVID-19  बाट सङ्क्रनमत भएका 

इमु्यनो सक्षम वयस्कहरू 18 िेक्तख 49 सम्मकोले ननको भइसकेपनछ खोपको थप िुई डोज प्राप्त गनछको सट्टा "नित्र 1" 

मा निइएको अको खुराक" कक्तिमा 30 निन पनछ ररकभरी पनछ र "अको खुराक" कक्तिमा 90 निन पनछ "अको 

डोज" पालना गनुछपछछ यी िुई डोजहरूलाई क्रमशः  िोस्रो र तेस्रो डोजको रूपमा खोप रेकडछमा िेखाइनेछ। यनि नतनीहरू 

COVID-19 एक्सपोजरको उच्च जोक्तखममा छन्* वा व्यक्तक्तगत आवश्यकताहरू छन् भने, नतनीहरूले व्यक्तक्तगत 

जोक्तखम र लाभलाई नविार गरेर अनिल्लो खुराकबाट कक्तिमा 180 हिनमा COVID-19 खोपको थप डोज प्राप्त गनछ 

छनौट गनछ सक्छन्। यो खुराक िौथो डोजको रूपमा खोप रेकडछमा िेखाइनेछ। 

अको उिाहरणको लानग, COVID-19 खोपको िोस्रो डोज पाएको 14 हिनहभत्र COVID-19 बाट संक्रनमत हुने रोग 

प्रनतरोिात्मक क्षमता भएका वयस्कहरू18 िेक्तख 49 सम्मकोले ले थप एक डोज कक्तिमा 90 निन पनछ प्राप्त गनछको 

लानग "नित्र 2" मा रहेको व्यवस्था (अथाछत् एक डोज खोप लगाइएका व्यक्तक्तहरू जसै्त) पालना गनुछपछछ  ररकभरी पनछ 

खोपको हो। यो खुराक तेस्रो खुराकको रूपमा खोप रेकडछमा िेखाइनेछ। यनि नतनीहरू COVID-19 एक्सपोजरको 

उच्च जोक्तखममा छन्* वा व्यक्तक्तगत आवश्यकताहरू छन् भने^, नतनीहरूले व्यक्तक्तगत जोक्तखम र लाभलाई नविार गरेर 

अनलाइन संस्करण 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf
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अनिल्लो खुराकबाट कक्तिमा 180 हिनमा COVID-19 खोपको थप डोज प्राप्त गनछ छनौट गनछ सक्छन्। यो खुराक 

िौथो डोजको रूपमा खोप रेकडछमा िेखाइनेछ। 

COVID-19 खोपको तेस्रो डोज हलएको 14 हिनहभत्र COVID-19 बाट संक्रनमत हुने रोग प्रनतरोिात्मक क्षमता भएका 

वयस्कहरू 18 िेक्तख 49 सम्मकोले ले ननको भइसकेपनछ थप डोज नलन आिश्यक पिैन। यनि नतनीहरू COVID-19 

एक्सपोजरको उच्च जोक्तखममा छन्* वा व्यक्तक्तगत आवश्यकताहरू छन् भने, नतनीहरूले व्यक्तक्तगत जोक्तखम र लाभलाई 

नविार गरेर अनिल्लो खुराकबाट कक्तिमा 180 हिनमा COVID-19 खोपको थप डोज प्राप्त गनछ छनौट गनछ सक्छन्। 

यो खुराक िौथो डोजको रूपमा खोप रेकडछमा िेखाइनेछ। 

* COVID-19 एक्सपोजरको उच्च जोक्तखम समावेश छ: 

- स्वास्थ्य सेवा सेनटङहरूमा कामिारहरू, वृद्धहरूको लानग आवासीय हेरिाह िरहरू वा अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तहरूको 

लानग आवासीय हेरिाह गृहहरू; 

- पेशागत सेनटङको कारणले COVID-19 एक्सपोजर र प्रसारणको लानग बढ्िो जोक्तखममा कामिारहरू (महामारी नवरोिी 

कायछमा भाग नलने कमछिारीहरू; सीमापार यातायात प्रिान गने वा ननयन्त्रण नबन्िु र बन्दरगाहहरूमा काम गने 

कमछिारीहरू) 

^ व्यक्तक्तगत आवश्यकताहरू: जसै्त. नविेशमा अध्ययन गनछ वा नविेश यात्राको लानग आवश्यकता पूरा गनछ, आनि हो। 

 

4. म इमु्यनोकम्प्रोमाइज अिस्था भएको र COVID-19 संक्रमणबाट हनको भएको व्यक्ति हुँ। मैले COVID-

19 खोपको कहत डोजिरू प्राप्त िनुनपछन  र खुराक ताहलका के िो? 

आवश्यक मात्रा र सम्बक्तित अन्तरालहरूको संख्यामा नवसृ्तत जानकारीको लानग, कृपया सम्बक्तित नववरण वा ननम्न 

वेबसाइटको लानग "नित्र 3" हेनुछहोस्: https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf। खोप 

रेकडछले COVID-19 संक्रमण हुनु अनि र पनछ प्राप्त गरेको खोपको खुराक िेखाउनेछ। 

 

5. म COVID-19 संक्रमणबाट हनको भएको छु। मैले मेरो COVID-19 खोप किाुँ प्राप्त िनुनपछन ? के मैले मेरो 

ररकभरी क्तस्थहतको कुनै िस्तािेजी प्रमाण ल्याउनु पछन ? के मैले अनलाइन बुहकङ िनन आिश्यक छ? 

हाल, अनलाइन बुनकंग प्रणालीले सङ्क्रनमत व्यक्तक्तहरूको लानग नसफाररस गररएको अन्तराल अनुसार खोप 

अपोइन्टमेन्टहरू व्यवक्तस्थत गिछछ। यनि COVID-19 ननको भएका व्यक्तक्तहरूले अनलाइन बुनकङ प्रणालीमा नसफाररस 

गररएको अन्तरालमा आफ्नो खोप अपोइन्टमेन्ट बुक गनछ सकै्दनन् भने, नतनीहरूले खोपको लानग कुनै पनन सामुिानयक 

खोप केन्द्रहरूमा सीिै उपक्तस्थत हुन सक्छन्। खोप स्थलहरूको नववरणको लानग, कृपया वेबसाइटमा जानुहोस्: 

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

 

स्वास्थ्य सेवा व्यवसायीहरूले तपाईंको अवस्था बुझेका छन् भनी सुनननित गनछ, पनहलेको COVID-19 संक्रमण भएका 

व्यक्तक्तहरूलाई साइटमा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरूले मूल्याङ्कनका लानग सम्बक्तित िस्तावेजी प्रमाण ल्याउन नसफाररस 

गररन्छ। सामान्यतया, स्वास्थ्य नवभाग (DH) को प्रयोगशाला मान्यता योजना अन्तगछत मान्यता प्राप्त सरकारी वा ननजी 

प्रयोगशालाहरूले जारी गरेको सकारात्मक नू्यक्तिक एनसड परीक्षणको ननतजाको SMS/इलेक्ट्र ोननक/पेपर रेकडछ , 

नडस्िाजछ पत्र, SMS/इलेक्ट्र ोननक रेकडछ जस्ता समथछन कागजातहरू। DH को "याछनपड एक्तन्टजेन टेस्ट प्रयोग गरेर 

COVID-19 का लानग सकारात्मक परीक्षण गररएका व्यक्तक्तहरूको लानग िोषणा प्रणाली/ COVID-19 का लानग 

सकारात्मक परीक्षण गररएका व्यक्तक्तहरूको रेकडछ", DH द्वारा जारी गररएको अलगाव आिेश, र सरकार वा अस्पताल 

प्रानिकरणले जारी गरेको अन्य ररकभरी रेकडछहरू, आनिमा पूरा भएको िोषणाले ग्राहकको सङे्कत गछछ । अनिल्लो 

COVID-19 संक्रमण (अंगे्रजी/निननयााँमा, ग्राहकको पनहिान नववरणहरू मेल खाने) स्वीकायछ हुनेछ। सकारात्मक दु्रत 

एक्तन्टजेन परीक्षणको ननतजा िेखाउने तक्तिरहरूले मातै्र वैि ररकभरी रेकडछको रूपमा काम गनछ सकै्दन। सम्बक्तित 

व्यक्तक्तले "याछनपड एक्तन्टजेन टेस्ट प्रयोग गरेर COVID-19 का लानग सकारात्मक परीक्षण गररएका व्यक्तक्तहरूको लानग 

िोषणा प्रणाली" माफछ त परीक्षणको ननतजा DH लाई ररपोटछ गनुछपछछ । नविेशमा संक्रनमत व्यक्तक्तहरूले स्थानीय संस्थाले 

जारी गरेको सकारात्मक नू्यक्तिक एनसड परीक्षणको ननतजा वा प्रमाणको रूपमा अन्य आनिकाररक पत्र वा इमेल सूिना 

प्रिान गनछ सक्छन्। 

 

6. र् याहपड एक्तिजेन टेस्टबाट पोहजहटभ परीक्षण ििान र कहिलै्य अस्पतालमा भनान भएन, म COVID-19 

संक्रमणबाट हनको भएको छु। मेरो ररकभरीको हमहत कुन हिन िो? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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ररकभरीको नमनत पनहलो िस्तावेज सकारात्मक परीक्षण नमनत पनछ 14 निन हुनुपछछ । 

 

7. म COVID-19 संक्रमणबाट हनको भएुँ । मैले "भ्याक्तिन पास" को आिश्यकतािरू कसरी पूरा िनन सक्छु? 

"भ्याक्तक्सन पास" को नववरणहरूको लानग, कृपया वेबसाइटमा जानुहोस्: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-

pass.html 

 

8. मलाई पहिले नै COVID-19 संक्रमण हथयो हक हथएन भने्न कुरामा म पक्का छैन। के मैले 

खोप हलनुपछन ? 

यनि तपाईलाई पनहले नै COVID-19 संक्रमण नथयो वा छैन भने्न नननित हुनुहुन्न भने, तपाइाँले तपाइाँलाई संक्रनमत 

नभएको जसै्त खोप प्राप्त गनुछपछछ । COVID-19 खोप अनिल्लो COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तक्तहरूमा सुरनक्षत 

छ। COVID-19 भ्याक्तक्सन प्रयोग गनुछ अनि पनहलेको COVID-19 क्तिननङ आवश्यक छैन वा नसफाररस गररएको 

छैन। 

 

9. यहि मसुँि व्यक्तिित कारणिरू छन् (जसै्त हििेश यात्रा), के म छोटो अन्तरालमा COVID-

19 खोप प्राप्त िनन सक्छु? 

ननको भएका व्यक्तक्तहरूले व्यक्तक्तगत कारणहरूका लानग (जसै्त नविेशमा अध्ययन गने वा नविेश यात्राको लानग 

आवश्यकताहरू पूरा गने आनि) ननको भएको 28 निनभन्दा कम समयको अन्तरालमा COVID-19 खोपको 

अको डोज प्राप्त गनछ सक्छन्।(अपवाि: 18 िेक्तख 49 वषछ उमेरका इमु्यनो-कमे्पटेन्ट ननको भएका 

व्यक्तक्तहरूका लानग जसले COVID-19 संक्रमणको 14 निन भन्दा पनहले COVID-19 खोपको िुई डोज 

पाएका नथए, व्यक्तक्तगत कारणले, उनीहरूले ननको भएको 180 निन भन्दा कममा खोपको अको डोज प्राप्त 

गनछ सक्छन्। 

 

10. के म ररकभरी पहछ सुरक्षा बढाउनको लाहि अको ब्रान्डको COVID-19 खोप हलन सक्छु? 

यनि ननको भएका व्यक्तक्तहरूलाई संक्रमण हुनु अनि खोप लगाइएको छ र ननको भएपनछ थप डोज (हरू) 

आवश्यक छ भने, उनीहरूले सुरक्षा बढाउनको लानग उही ब्रान्ड वा अको ब्रान्डको COVID-19 खोप प्राप्त गनछ 

छनौट गनछ सक्छन्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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2 भिौ 2022 मा प्रकानशत (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वास्थ्य सेवा प्रिायक द्वारा मात्र पूरा गनछ 

To be completed by Healthcare Provider only 

  

 

For Gum labelling 

(कृपया उपयुक्त रूपमा भनुछहोस् ) 

नडस्िाजछ नमनत : / / (निन/मनहना/वषछ) 

(Please fill in as appropriate) 

Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

 

 

 

中文 

 
 

 

 

English 

 

 
 

 

 

 

Hindi नहन्दी 

 

 
 

Nepali नेपाली 

 

 
 

 Urdu اردو

 

 
 

Thai ไทย 

 

 

Bahasa Indonesia 

 

 

Tagalog 

 

 

Sinhala 

සිංහලභාෂාව 

 

 

Bengali 

বাাাাংলাভাষা 

 

 

Vietnamese 

TiếngViệt 
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पाठ 1  

 

हनको भएका व्यक्तििरूको लाहि COVID-19 खोप श्रंखला 1 

मैले COVID-19 पाएको छु र पहिले COVID-19 खोप पाएको छैन
※
, के मैले अझै खोप हलनुपछन ?  

 

COVID-19 संक्रमणबाट ननको भएका व्यक्तक्तहरूका लानग खोप तानलका यसअनि COVID-19को खोप नपाएका व्यक्तक्तहरूको लानग ननम्न 

तानलकामा निइएको छ। नतनीहरूले ररकभरी पनछ खोपको कुनै पनन डोजको रूपमा BioNTech* वा Sinovac* प्राप्त गनछ रोज्न सक्छन्। 

 

ररकभरी पनछ 1 डोज ररकभरी # र ररकभरी पनछ 

1 डोज बीिको अन्तराल 

ररकभरी पनछ 1 र 2 डोज बीिको 

अन्तराल 

ररकभरी पनछ 2 र 3 डोज बीिको 

अन्तराल 

1 खुराकको रूपमा Comirnaty 

(BioNTech) * प्राप्त गनछ छनौट 

गनुछहोस् 

30 निनø 18 वषछ वा मानथको उमेर: 90 निन 

5 िेक्तख 17 वषछको उमेर^ : 150 निन 

50 वषछ वा मानथका लानग: 90 निन 

18-49 वषछको उमेर उच्च जोक्तखम 

वा व्यक्तक्तगत आवश्यकताको साथ 

प्राप्त गनछ छनौट गनछ सक्छ: 180 

निन 

1 खुराकको रूपमा CoronaVac 

(Sinovac) *  प्राप्त गनछ छनौट 

गनुछहोस् 

50 वषछ वा मानथको उमेर: कक्तिमा 30 

निन 

6 मनहना िेक्तख 49 वषछको उमेर: 90 

निन 

 

 

* Sinovac  खोप 6 मनहना वा सोभन्दा मानथ र बायोटेक खोप 5 वषछ वा सोभन्दा मानथ 

# ररकभरी पनहलो िस्तावेज गररएको सकारात्मक परीक्षण (नू्यक्तिक एनसड परीक्षण वा दु्रत एक्तन्टजेन परीक्षण) को नमनत पनछ 14 निन हो। नडस्िाजछ 

लेटरलाई खोपको व्यवस्था र भ्याक्तक्सन पासको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लानग संक्रमण वा ररकभरीको रेकडछको रूपमा स्वीकार गररन्छ।  
ø ननको भएका व्यक्तक्तहरूले व्यक्तक्तगत कारणहरू (जसै्त नविेशमा अध्ययन गनछ वा नविेश यात्राको लानग आवश्यकता पूरा गनछ) ननको भएको 28 

निनभन्दा कम समयको अन्तरालमा COVID-19 खोपको अको डोज प्राप्त गनछ सक्छन्। 

^ 5 िेक्तख 17 वषछको उमेरमा BioNTech (वा Sinovac) भ्याक्तक्सनको ररकभरी पनछ िोस्रो डोज ररकभरी पनछ पनहलो खुराक 150 निन पनछ व्यक्तक्तगत 

आवश्यकता (जसै्त नविेशमा अध्ययन) को लागी अनुमनत निइन्छ यनि सूनित सहमनत प्राप्त हुन्छ। 

संक्रमण हनुभन्दा पहिले COVID-19 खोपिरू प्राप्त िरेकािरूले उनीिरूको खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

आिासीय िेरचाि घरिरू (RCHs) मा बसे्न ियस्किरूले RCH िरूका लाहि खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

इमु्यनोकम्प्रोमाइज भएका व्यक्तििरूले आफ्नो खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

आफूलाई अहघल्लो COVID-19 संक्रमण छ हक छैन भनी हनहित नभएका व्यक्तििरूले आफूलाई सङ्क्रहमत नभएको जसै्त खोप लिाउन 

सक्छन् 

 

संस्करण नमनत: 4 अगस्ट 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※
जसको पनहलो खुराक संक्रमण हुनु अनि 14 निन नभत्र प्राप्त भएको व्यक्तक्तहरूलाई पनन लागू हुन्छ 
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पाठ 2 

 

हनको भएका व्यक्तििरूको लाहि COVID-19 खोप श्रंखला 2 

मैले COVID-19 पाएको छु
※
 र पहिले पहन COVID-19 खोप पाएको छु, के मैले अझै खोप हलनुपछन ?  

 

COVID-19 संक्रमणबाट ननको भएका व्यक्तक्तहरूका लानग खोप तानलका यसअनि COVID-19 खोप नलएका व्यक्तक्तहरूको लानग ननम्न तानलकामा 

निइएको छ। नतनीहरूले ररकभरी पनछ खोपको कुनै पनन खुराकको रूपमा BioNTech* वा Sinovac* प्राप्त गनछ रोज्न सक्छन्। 

संक्रमण हुनु अनि खोप
※

 ररकभरी# र ररकभरी पनछ पनहलो खुराक बीिको अन्तरालले 

BioNTechø । 

ररकभरी पनछ 1 र 2 डोज 

बीिको अन्तराल 

संक्रमण हुनु अनि खोपको एक खुराक प्राप्त 

गरेको छ 

(Comirnaty (BioNTech) वा 

CoronaVac (Sinovac)) 

18 वषछ वा मानथको उमेर: 90 निन 

5-17 वषछको उमेर: 150 निन^ (संक्रमण हुनु अनि BioNTech 

को 1 डोज प्राप्त गरेको छ) 

उमेर 6 मनहना -17 वषछ: 90 निन (संक्रमण हुनु अनि 

नसनोभ्याकको 1 डोज प्राप्त गरेको छ) 

50 वषछ वा सोभन्दा मानथको 

उमेर: 90 निन  

18-49 वषछ उमेरकाले उच्च 

जोक्तखम वा व्यक्तक्तगत 

आवश्यकता प्राप्त गनछ रोज्न 

सक्छन्: 180 निन मात्र 

संक्रमण हुनु अनि खोपको िुई डोज प्राप्त 

गरेको छ (BioNTech or Sinovac) 

50 वषछ वा मानथका लानग: 90 निन 

18-49 वषछको उमेर उच्च जोक्तखम वा व्यक्तक्तगत 

आवश्यकताको साथ प्राप्त गनछ छनौट गनछ सक्छ ∆: 180 निन 

थप डोज को लागी 

आवश्यक छैन 

संक्रमण हुनु अनि खोपको तीन वा बढी 

खुराक प्राप्त गरेको छ (BioNTech or 

Sinovac) 

थप डोज को लागी आवश्यक छैन 

※
संक्रमण हुनु अनि 14 निन नभत्र पनहलो डोज प्राप्त भएको व्यक्तक्तले खोप नलागेको जस्तो गरी खोप नलनुपछछ । संक्रमण हुनुभन्दा 14 निननभत्र िोस्रो 

डोज पाएको व्यक्तक्तले संक्रमण हुनुअनि नै खोपको एक डोज पाएको माननने गरी खोप नलनुपछछ । संक्रमण हुनु अनि 14 निन नभत्र तेस्रो डोज प्राप्त 

भएको व्यक्तक्तले संक्रमण हुनुअनि नै खोपको िुई डोज पाएको माननए जसै्त खोप नलनुपछछ । 

* Sinovac खोप 6 मनहना वा सोभन्दा मानथ र बायोटेक खोप 5 वषछ वा सोभन्दा मानथ 

# ररकभरी पनहलो िस्तावेज गररएको सकारात्मक परीक्षण (नू्यक्तिक एनसड परीक्षण वा दु्रत एक्तन्टजेन परीक्षण) को नमनत पनछ 14 निन हो। नडस्िाजछ 

लेटरलाई खोपको व्यवस्था र भ्याक्तक्सन पासको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लानग संक्रमण वा ररकभरीको रेकडछको रूपमा स्वीकार गररन्छ।  
øननको भएका व्यक्तक्तहरूले व्यक्तक्तगत कारणहरू (जसै्त नविेशमा अध्ययन गनछ वा नविेश यात्राको लानग आवश्यकता पूरा गनछ) ननको 

भएको 28 निनभन्दा कम समयको अन्तरालमा COVID-19 खोपको अको खुराक प्राप्त गनछ सक्छन् (∆ बाहेक) । 
^ संक्रमण हुनु अनि BioNTech को 1 डोज प्राप्त गरेका 5-17 वषछका लानग, यनि सूनित सहमनत प्राप्त भएको खण्डमा व्यक्तक्तगत आवश्यकता (जसै्त 

नविेशमा अध्ययन गने) को लानग ररकभरी पनछ 150 निन पनछ BioNTech (वा Sinovac) खोपको अको डोज अनुमनत निइन्छ। 

खोप रेकडनमा सङ्क्रमण हनु अहघ र हनको भएपहछ संहचत खोप जानकारी समािेश हनेछ। 

संक्रमण हनु अहघ खोप निररएका व्यक्तििरूले आफ्नो खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

आिासीय िेरचाि घरिरू (RCHs) मा बसे्न ियस्किरूले RCH िरूका लाहि खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

इमु्यनोकम्प्रोमाइज भएका व्यक्तििरूले आफ्नो खोपको हनयम पालना िनुनपछन । 

आफूलाई अहघल्लो COVID-19  संक्रमण छ हक छैन भनी हनहित नभएका व्यक्तििरूले आफूलाई सङ्क्रहमत नभएको जसै्त खोप लिाउन 

सक्छन् 

 

संस्करण नमनत: 4 अगस्ट 2022 
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पाठ 3 

 

हनको भएका व्यक्तििरूको लाहि COVID-19 खोप श्रंखला 3 

 

मैले COVID-19 पाएको छु र म एक इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति हुँ, मैले कहिले COVID-19 खोप हलनुपछन ?  

इमु्यनोकम्प्रोमाइज भएका व्यक्तििरूले COVID-19 संक्रमणबाट हनको भएपहछ खोपको कुनै पहन खुराकको रूपमा Comirnaty 

(BioNTech)* िा CoronaVac (Sinovac)* रोज्न सक्छन्। हतनीिरूको खोप प्रणाली हनम्नानुसार छ: 

संक्रमण हुनु अनि खोप
※

 ररकभरी # र ररकभरी 

पनछ 1 खुराक खोप 

बीिको अन्तरालø 

ररकभरी पनछ 1 र 2 

खुराक बीि अन्तराल 

ररकभरी पनछ 2 र 3 

खुराक बीि अन्तराल 

4 खुराक 

ररकभरी पनछ 

संक्रमण हुनुअनि COVID-19 को खोप 

पाएका छैनन् 

30 निन  30 निन  90 निन 

(12 वषछ वा मानथका 

लानग मात्र) 

थप खुराक को 

लागी आवश्यक 

छैन 

संक्रमण हुनु अनि खोपको एक खुराक 

प्राप्त गरेको छ 

(BioNTech or Sinovac) 

30 निन 90 निन 

(12 वषछ वा मानथका 

लानग मात्र) 

थप खुराक को लागी 

आवश्यक छैन 

संक्रमण हुनु अनि िुई डोज भ्याक्तक्सन 

प्राप्त गरेको छ 

(BioNTech वा Sinovac) 

90 निन 

(12 वषछ वा मानथका 

लानग मात्र) 

थप खुराक को लागी आवश्यक छैन 

भ्याक्तक्सनको तीन वा बढी डोजहरू प्राप्त 

गरेको छ संक्रमण हुनु अनि (Sinovac 

को BioNTech) 

थप खुराक को लागी आवश्यक छैन 

 
* Sinovac खोप 6 मनहना वा सोभन्दा मानथ र BioNTech खोप 5 वषछ वा सोभन्दा मानथ 
※ संक्रमण हुनुभन्दा 14 निन नभत्र पनहलो डोज प्राप्त भएको व्यक्तक्तले खोप नलागेको जस्तो गरी खोप नलनुपछछ । संक्रमण हुनुभन्दा 14निननभत्र िोस्रो 

डोज पाएको व्यक्तक्तले संक्रमण हुनुअनि नै खोपको एक डोज पाएको माननने गरी खोप नलनुपछछ । संक्रमण हुनु अनि 14निन नभत्र तेस्रो डोज प्राप्त 

भएको व्यक्तक्तले संक्रमण हुनुअनि नै खोपको िुई डोज पाएको माननए जसै्त खोप नलनुपछछ  
# ररकभरी पनहलो िस्तावेज गररएको सकारात्मक परीक्षण (नू्यक्तिक एनसड परीक्षण वा दु्रत एक्तन्टजेन परीक्षण) को नमनत पनछ 14 निन हो। नडस्िाजछ 

लेटरलाई खोपको व्यवस्था र भ्याक्तक्सन पासको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लानग संक्रमण वा ररकभरीको रेकडछको रूपमा स्वीकार गररन्छ। 
ø ननको भएका व्यक्तक्तहरूले व्यक्तक्तगत कारणहरू (जसै्त नविेशमा अध्ययन गनछ वा नविेश यात्राको लानग आवश्यकता पूरा गनछ) ननको भएको 28 

निनभन्दा कम समयको अन्तरालमा COVID-19 खोपको अको डोज प्राप्त गनछ सक्छन्। 

इमु्यनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्तििरू जो आफूलाई अहघल्लो COVID-19 संक्रमण हथयो हक छैन भनेर अहनहित छन् हक उनीिरूलाई संक्रहमत 

नभएको जस्तो खोप लिाउन सहकन्छ 

 

संस्करण नमनत: 4 अगस्ट 2022 

 


