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खोप अनुदान योजनामा प्रायः सोिधने
प्रश्नहरू
मौसमी इन्�ुएन्जा खोप
�ूमोकोकल खोप

1.

खोप अनुदान योजना (VSS) के हो?

मौसमी इन्फ्लुएन्जा र न्यूमोकोकल रोगहरू रोक्न थाम का लािग सेन्टर फर हेल्थ
प्रोटेक्शनले हङकङका बािसन्दाहरूलाई सरकारबाट अनुदानमा िसजनल इन्फ्लुएन्जा
खोप (SIV) र न्यूमोकोकल खोप (PV) प्राप्त गनर् प्रोत्सािहत गनर् २०२२/२३ मा VSS
लागू गनर् गिर राखेको छ।
A. योग्य समूहहरू:
मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोप
गभ� वती मिहला

60 वष� वा मािथका ���ह�
6 मिहना र 18 वष� भ�ा कम उमे रका बालबािलका र िकशोरिकशोरीह�, वा 18 वष� वा मािथका तर
हङकङको मा�िमक िव�ालयमा अ�यन ग�ररहे का
बौ��क अस�मता भएका ���ह�
अश�ता भ�ा प्रा�कता� ह�
�ापक सामािजक सु र�ा सहायता (CSSA) योजना अ�ग� त "100% अस�म" वा "िनर�र हे रचाह
आव��ा भपकाह�”

न्यूमोकोकल खोप

65 वष� या उससे अिधक आयु के ���

65 वष� वा सो मािथका ���ह�

B. अनुदान िववरण:
यो� ���ह�ले VSS मा भना� भएका िनजी डा�रह�बाट HK$260 प्रित
खु राकको अनु दानमा SIV प्रा� गन� पाउने छन् । 9 वष� भ�ा कम उमे रका
यो� ब�ाह� र पिहले SIV प्रा� नगरे का ब�ाह� अनु दान मा SIV को 2
डोज प्रा� गन� को लागी यो��ने छन् ।
यसबाहे क, हङकङका ६५ वष� वा सोभ�ा मािथका बािस�ाह� जो यो�
छन् , उनीह�ले वष� भ�र अनु दानसिहत PV प्रा� गन� सक्छन् । VSS
2022/23 अ�ग� त �ू मोकोकल पोिलसै कराइड 23-भे ले � (23vPPV) को
एक खु राक को अनु दान HK$400 पछ� , जब िक13-भे ले � �ू मोकोकल
कन्जु गे ट खोप (PCV13) को HK$800 पन� जान्छ।

2. योग्य व्यिक्तहरूले सिब्सडी इन्फ्लु ए न्जा खोप कहाँ प्राप्त गनर् सक्छन् ? के
अनु द ान प्राप्त व्यिक्तहरू वा ितनीहरूका आमाबाबु / अिभभावकहरूले कु नै
शु ल्क ितनुर् पछर् ?
VSS मा भनार् भएका डाक्टरहरूले मात्र अनु द ािनत खोप उपलब्ध गराउन
सक्छन् यस्ता भनार् भएका डाक्टरहरूले सरकारले िदएको अनु द ान बाट रकम
काटे र से व ा शु ल्क िलन सक्छन् , कितपय िचिकत्सकहरूले कु नै शु ल्क निलन
पिन सक्छन् । भनार् गिरएका डाक्टरहरूले पिन VSS लोगो र मू ल्य पोस्टर
ितनीहरूको िक्लिनकहरूमा दे ख ाउँ छन् । तपाईं/अिभभावकहरूले अपोइन्टमे न्ट
र से व ा शु ल्क िलन आवश्यक छ िक छै न भनी जाँ च गनर् िक्लिनकमा सम्पकर् गनर्
सक्नु हुन्छ। कृ पया खोप रे कडर् (यिद कु नै हो) र हङकङ िनवासी िस्थित दे ख ाउने
पिहचान कागजातहरू साथमा ल्याउनु ह ोस् ।

"VSS मा भनार् भएका सहभागी
डाक्टरहरूलाई कसरी खोज्ने"

"VSS मा सहभागी
डाक्टरहरूको सूची"

3.

यिद म ५० वषर् क ो भएँ र हङकङ अध्यागमन िवभागले जारी गरे क ो विर्कङ
िभसा िलएर हङकङमा बिसरहे क ो छु भने के म अनु द ानसिहत SIV प्राप्त गनर्
योग्य हुने छु ?

हजु र , यिह वषर् ५० वषर् पु गे क ा वा सोभन्दा मािथका व्यिक्तहरू VSS अन्तगर् त
अनु द ानको साथ SIV प्राप्त गनर् योग्य हुने छ न, हङकङ अध्यागमन िवभागले
जारी गरे को विर्कङ िभसा लाई खोपको लािग मान्य मािनने छ। कृ पया योग्यता
जाँ च को लािग VSS मा भनार् भएका डाक्टरहरूकहाँ आफ्नो हङकङ पिरचयपत्र
िलएर सम्पकर् राख्नु होला।

4. के सं स्था र सामु द ाियक समू ह हरूले िक्लिनक बािहर खोप गितिविधहरू
आयोजना गनर् सक्छन् ?
सक्छन, सं स्था वा सामु द ाियक समू ह हरूले गै र -िक्लिनक
स्थानहरुमा योग्य समू ह हरूलाई अनु द ािनत SIV र/वा
PV प्रदान गनर् क ा लािग खोप गितिविधहरू सञ्चालन गनर्
सक्छन् , जस्तो, जातीय अल्पसं ख्यकहरूलाई से व ा गनेर्
सं स्थाहरू, िवद्यालयहरू, कायर् स्थ ल, आिद।
आयोजकहरूले आउटिरच खोप से व ा प्रदान गनर् VSS मा
भनार् भएका िनजी डाक्टरहरू छनौट गिर से व ा सञ्चालन
गनर् सक्छन् ।

इच्छु क पक्षहरूले "VSS अन्तगर्त गैर-िक्लिनक सेिटङहरूमा खोप
गितिविधहरू कसरी व्यविस्थत गनेर् भन्ने बारे िदशािनदेर् शहरू" हरु
यहां बाट हेनर् सक्छन।

5.

खोप अनुदान योजना अन्तगर्त कस्ता प्रकारका पिहचान
कागजातहरू लाई मान्यता िदईन्छ?

िववरणहरूको लािग यहा
स्क्यान गनुर्होस्

6. के COVID-19 खोपहरू, मौसमी इन्फ्लु ए न्जा खोपहरू / न्यू म ोकोकल
भ्यािक्सनहरूसँ गै िदन सिकन्छ?
COVID-19 खोपहरू डकटर को सहमितमा मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपहरू र न्यूमोकोकल
भ्यािक्सनहरू अिघ वा पिछ कु नै पिन समयमा िलन गनर् सिकन्छ। थप जानकारीको लािग
कृ पया आफ्नो डाक्टरसँ ग परामशर् गनुर्होस्।

योजना
िववरणहरूको
लािग:

सबै QR कोडहरू बाट स्कयान गिरएका डकु मेन्ट तथा
जानकारी हरु अंग्रेजीमा हुनेछन।

