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 खोप अनुदान योजनामा �ायः सोिधने 
��ह�

2022/23

मौसमी इन्�ुएन्जा खोप

�ूमोकोकल खोप

खोप अनुदान योजना (VSS) के हो?1. 

मौसमी इ��एु�जा र �ूमोकोकल रोगह� रो� थाम का लािग से�र फर हे 
�ोटे�नले हङकङका बािस�ाह�लाई सरकारबाट अनुदानमा िसजनल इ��एु�जा 
खोप (SIV) र �ूमोकोकल खोप (PV) �ा� गन� �ो�ािहत गन� २०२२/२३ मा VSS 
लागू गन� गिर राखेको छ।

गभ�वती मिहला
60 वष� वा मािथका ���ह�
6 मिहना र 18 वष� भ�ा कम उमेरका बालबािलका र िकशोरिकशोरीह�, वा 18 वष� वा मािथका तर 
हङकङको मा�िमक िव�ालयमा अ�यन ग�ररहेका
बौ��क अस�मता भएका ���ह�
अश�ता भ�ा प्रा�कता�ह�
�ापक सामािजक सुर�ा सहायता (CSSA) योजना अ�ग�त "100% अस�म" वा "िनर�र हेरचाह 
आव��ा भपकाह�”

65 वष� या उससे अिधक आयु के ���

A. यो� समूहह�:

मौसमी इ��एु�जा खोप

�ूमोकोकल खोप
65 वष� वा सो मािथका ���ह�



VSS मा  भना�  भएका डा�रह�ले मा� अनुदा िनत खोप उपल� गराउन 
स�छन्  य¡ा भना�  भएका डा�रह�ले सरकारले  िदएको अनुदान बाट रकम 
काटेर  सेवा  शु¤ िलन स�छन् ,  कितपय िचिक�कह�ले कु नै  शु¤ निलन 
पिन स�छन्।  भना�  ग िरएका डा�रह�ले पिन VSS लोगो  र  मू© पोªर 
ितनीह�को ि¬िनकह�मा देखा उँछन्।  तपा¯/अिभभावकह�ले अपोइ�मे� 
र सेवा  शु¤ िलन आव²क छ िक छैन भनी  जाँच गन�  ि¬िनकमा स³क�  गन� 
स�ु´�छ। कृपया  खोप रेकड�  (यिद कु नै  ह ो)  र  हङकङ िनवासी  ि·ित देखाउने 
पिहचान कागजातह� साथमा  ©ाउनुहोस्।

B. अनुदान िववरण:

यो� ¹ि»ह�ले सि½डी इ��ुए�जा खोप कहाँ �ा� गन� स�छन्? के 
अनुदान �ा� ¹ि»ह� वा ितनीह�का आमाबाबु/अिभभावकह�ले कुनै 
शु¤ ितनु�  पछ� ?

2. 

"VSS मा भना� भएका सहभागी 
डा�रह�लाई कसरी खो¾े" 

"VSS मा सहभागी 
डा�रह�को सूची"

यो� ���ह�ले VSS मा भना�  भएका िनजी डा�रह�बाट HK$260 प्रित 
खुराकको अनुदानमा SIV प्रा� गन�  पाउनेछन्। 9 वष�  भ�ा कम उमेरका 
यो� ब�ाह� र पिहले SIV प्रा� नगरेका ब�ाह� अनुदान मा SIV को 2 
डोज प्रा� गन�  को लागी यो��ने छन्। 
यसबाहेक, हङकङका ६५ वष�  वा सोभ�ा मािथका बािस�ाह� जो यो� 
छन्, उनीह�ले वष�भ�र अनुदानसिहत PV प्रा� गन�  सक्छन्। VSS 
2022/23 अ�ग�त �ूमोकोकल पोिलसैकराइड 23-भेले� (23vPPV) को 
एक खुराक को अनुदान HK$400 पछ� , जब िक13-भेले� �ूमोकोकल 
कन्जुगेट खोप (PCV13)  को HK$800 पन�  जान्छ।



स�छन, सं·ा वा  सा मुदा ियक समूहह�ले गैर- ि¬िनक 
·ानहÁमा  यो� समूहह�लाई अनुदा िनत SIV र/वा 
PV �दान गन�का  ला िग खोप गितिविधह� सÂालन गन� 
स�छन् ,  ज¡ो,  जातीय अÃसंÄकह�लाई सेवा  गनÅ 
सं·ाह�, िवÆालयह�, काय�·ल, आिद। 

आयोजकह�ले आउटिरच खोप सेवा  �दान गन�  VSS मा 
भना�  भएका िनजी डा�रह� छनौट गिर  सेवा  सÂालन 
गन�  स�छन्।

इÇुक पÈह�ले "VSS अÉग�त गैर-ि¬िनक सेिटङह�मा खोप 
गितिविधह� कसरी ¹वि·त गनÅ भÊे बारे िदशािनदÅशह�" हÁ 
यहां बाट हेन� स�छन।

हजुर ,  यिह वष�  ५० वष�  पु गेका  वा  सोभ�ा मा िथका ¹ि»ह� VSS अÉग�त 
अनुदानको साथ SIV �ा� गन�  य ो� ´नेछन, हङकङ अÍागमन िवभागले 
जार ी  ग रेको  वÎकङ िभसा लाई खोपको ला िग मा� मा िनने  छ। कृपया  यो�ता 
जाँचको ला िग VSS मा  भना�  भएका डा�रह�कहाँ  आÏनो हङकङ पिरचयप� 
िलएर स³क�  र ाÐु  ह ोला।

यिद म ५० वष�को भएँ र हङकङ अÍागमन िवभागले जारी गरेको वÎकङ 
िभसा िलएर हङकङमा बिसरहेको छु भने के म अनुदानसिहत SIV �ा� गन� 
यो� ´नेछु?

3. 

के सं·ा र सामुदाियक समूहह�ले ि¬िनक बािहर खोप गितिविधह� 
आयोजना गन� स�छन्?

4. 



खोप अनुदान योजना अÉग�त क¡ा �कारका पिहचान 
कागजातह� लाई मा�ता िदई�छ?

5. 

के COVID-19 खोपह�, मौसमी इ��ुए�जा खोपह� / �ूमोकोकल 
ÑािÓनह�सँगै िदन सिक�छ?

6. 

िववरणह�को लािग यहा 
ÔÕान गनु�होस्

योजना 
िववरणह�को 

लािग:

सबै QR कोडह� बाट Öयान गिरएका डकुमे� तथा 
जानकारी हÁ अं×ेजीमा ´नेछन।

COVID-19 खोपह� डकटर को सहमितमा मौसमी इ��एु�जा खोपह� र �मूोकोकल 
ÑािÓनह� अिघ वा पिछ कुनै पिन समयमा िलन गन� सिक�छ। थप जानकारीको लािग 
कृपया आÏनो डा�रसँग परामश� गनु�होस।्


