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हालैका अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (उपयोगी धलङ्कहरू सधहत) 
 
(A) हालसालै सोधिने प्रश्नहरू            (Nepali) 
 

COVID-19 टीकाकरण  

 

1 के म न िः शुल्क अनिरिक्त 

खोप बुस्टिको लानि योग्य 

छु? 

 

न म्न प्राथनमकिा समूहका  ािरिकहरू, यनि उ ीहरूले प्रािम्भिक खुिाक हरू पूिा ििेका छ ् भ े, उ ीहरूले प्राप्त ि न सक्दछ ् 

स ् 2023 मा COVID-19 संक्रमणको अम्भिम मात्रा लिाएको कम्तीमा 180 नि  (6 मनह ा) पनछ वा COVID-19 को संक्रमण 

न को भएको (जु  पनछ हुन्छ) न :शुल्क थप खोप बुस्टि, चाहे उ ीहरूले नवििमा प्राप्त ििेको खोपको मात्राको बावजुि। 

 

• 50 वर्न वा सोभन्दा मानथका व्यम्भक्तहरू (आवासीय हेिचाह िृहहरूमा बसे्न वृद्धहरू सनहि)*; 

• 18 िेम्भख 49 वर्न उमेि समूहका व्यम्भक्तहरू अिन ननहि कोमोिनबनिटीज; 

• 6 मनह ा वा मानथको उमेिका व्यम्भक्तहरू ि इमु्य ोकम्प्रोमाइनजंि अवस्थाहरू * को साथ; 

• िभनविी मनहला; ि 

• स्वास्थ्यकमी 

 

* 50 वर्न वा सोभन्दा मानथका व्यम्भक्त, वा 6 मनह ा वा सोभन्दा बढी उमेिका इमु्य ोकम्प्रोमाइनजङ अवस्था भएका व्यम्भक्तहरूमा, 

यनि उ ीहरूलाई पनहले कु ै संक्रमण छै  ि प्रािम्भिक 3rd खुिाक पूिा ििेको छ भ े, उ ीहरूलाई िेस्रो िोज को 90 नि  पनछ 

न : शुल्क अको खुिाक प्राप्त ि न नसफारिस िरिन्छ। 

 

6 मनह ा वा सोभन्दा मानथका उमेि समूहका  ािरिकका लानि ि मानथ उले्लम्भखि कु ै पन  प्राथनमकिा समूहमा   पिेका  ािरिकले 

यसअनि संक्रमण  भएको अवस्थामा सिकािी COVID-19  खोप कायनक्रम अििनि COVID-19  खोपको पनहलो 3 िोज न िः शुल्क 

प्राप्त ि न सके्नछ ् । 

 

स ् 2023 मा थप बुस्टि लाई अम्भिम िोज लिाएको कम्भम्तमा 180 नि  (6 मनह ा) वा COVID-19 संक्रमण न को भएको (जु  

पनछ हुन्छ) 6 मनह ािेम्भख 17 वर्न उमेि समूहका बालबानलका ि नकशोिनकशोिीवा 18 िेम्भख 49 वर्न उमेि समूहका स्वस्थ वयस्क 

का लानि व्यम्भक्तिि छ ौटको आधािमा मान्न सनकन्छ। उ ीहरूले आफ् ै खचनमा न जी बजािमा खोप प्राप्त ि ुनप ेछ। 

 

COVID-19 खोपसम्बन्धी नसफारिसहरूका लानि कृपया "मेिो लानि COVID-19 खोपको कनि मात्रा नसफारिस िरिएको छ?" भने्न 

वेबपेज हे ुनहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

यनि िपाईं खोपको लानि आफ् ो उपयुक्तिाको बािेमा अन निि हु ुहुन्छ भ े, िपाईंले आफ् ो पारिवारिक नचनकत्सकसँि 

छलफल ि ुनपछन  ि खोपको लानि उत्तम समयको लानि न णनय ि ुनपछन । 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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2 मैले आफ् ै खचनमा भ्याम्भि  

बुस्टि कहाँबाट प्राप्त ि न 

सक्छु? मैले कनि 

नि ुनपछन ? 

न जी बजािले ििान भएको COVID-19 खोप (सेल्फ पेि) का लानि खोप उपलब्ध ििाउ ेछ, जु  सिकािी खोप कायनक्रमभन्दा 

बानहि छ । खोप न मानिा/आपूनिनकिानले स्विन्त्र रूपमा ििान भएको खोप आयाि ि े ि िैिसिकािी कायनक्रम प्रयोिका लानि 

न जी नचनकत्सा संस्था वा नचनकत्सकलाई नबक्री ि े छ ौट ि ेछ ्। 

न :शुल्क COVID-19 खोपका लानि सिकािले कभिेज   ििेका (प्राथनमकिा प्राप्त समूह वा िैि-हङकङका बानसन्दाहरू 

सनहि) का लानि, यनि उ ीहरू खोप प्राप्त ि न चाहन्छ ् भ े, कृपया न जी बजािमा ििान िरिएको खोपको आपूनिनका लानि 

पारिवारिक नचनकत्सकसँि पिामशन ि ुनहोस् (खोप स्थल ि लािि सनहि) ि व्यम्भक्तिि सुिक्षाको लानि आफ् ै खचनमा खोप प्राप्त 

ि न नवचाि ि ुनहोस्। 

3 संक्रमण पनछ मलाई कनि 

िोज प्राप्त ि न आवश्यक 

छ? 

न को भएका व्यम्भक्तहरूको लानि खुिाक िानलका खोप ि संक्रमणबीचको अििाल का साथै प्राप्तकिानको उमेि जस्ता 

कािकहरूमा न भनि ििनछ। कृपया "COVID-19 को पूवन संक्रमण भएका व्यम्भक्तहरूका लानि COVID-19 खोपसम्बन्धी िथ्यपत्र" 

हे ुनहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  

 

COVID-19 खोपसम्बन्धी नसफारिसका लानि कृपया "मेिो लानि COVID-19 खोपको कनि मात्रा नसफारिस िरिएको छ" भने्न 

वेबपेजमा जा ुहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

4 खोप लिाएको 14 

नि  नबत्िै म संक्रनमि भएँ 

। के म खोपको एक िोज 

कम नल  सक्छु? 

सामान्यिया COVID-19 को संक्रमणबाट न को भएका व्यम्भक्तलाई सवनसाधािणको िुल ामा एक िोज कम आवश्यक पछन  । 

भ्याम्भि को प्रभावकारििा बढाउ  ि खोप लिाएपनछ िोि प्रनििोधात्मक क्षमिा बढाउ का लानि एक िोज ि COVID-19 

संक्रमणको बीचमा नू्य िम 14 नि को अििाल आवश्यक पछन  ।  

 

एक िोज ि संक्रमणबीचको अििाल 14 नि भन्दा कम भएका व्यम्भक्तहरूले यो संक्रमणको िट ाको बावजुि खोपको एक िोज 

पन  कम नल ु हँुिै । खोपको िेकिनले अझै पन  संक्रमण अनि ि पनछ प्राप्त खोपको मात्रा िेखाउँिछ। 

 

5 म िुई पटक संक्रनमि भएँ । 

के मैले भ्याम्भि को िुई 

िोज कम नल ु पछन ? 

COVID-19 को एकभन्दा बढी संक्रमणबाट न को भएका व्यम्भक्तले प्रािम्भिक मात्राका लानि संक्रनमि  भएका व्यम्भक्तभन्दा एक 

िोज मात्र कम लिाउ ुपछन  ।  थप बूस्टिका लानि, खुिाक अििाल अम्भिम खुिाक वा COVID-19 संक्रमण रिकभिी (जु  पनछ 

हुन्छ) बाट कम्भम्तमा छ मनह ा हु ेछ। 

 

न को भएका व्यम्भक्तहरूको खोप नवविणको लानि, कृपया "पूवन COVID-19 संक्रमण भएका व्यम्भक्तहरूका लानि COVID-19 

खोपसम्बन्धी िथ्यपत्र" हे ुनहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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धिधिने यािीहरू 

 

6 के म हङकङ आएको 5 

नि नभत्र हङकङ छोि्  

सक्छु? 

 

 

नभनत्र े यातु्रलाई हङकङ छोि्  प्रनिबन्ध लिाइ े छै  ।  

 

सिकािले हङकङ आइपुिेको नि  (नि  0) ि हङकङ पुिेको पाँचौ ं नि को बीचमा स्व–व्यवम्भस्थि RAT नकट को प्रयोि ििी 

िैन क याननपि एम्भिजे  पिीक्षण (RAT) ि न सबैलाई नसफारिस ििेको छ । यात्रीहरूले से्वच्छाले आफ् ो RAT परिणाम ि स्वास्थ्य 

म्भस्थनिको रिपोटन ि न सक्दछ ्  

इलेक्ट्र ोन क COVID-19 मॉन टरिंि एंि सनवनलांस नसस्टम ((eCMSS)।  

 

 

 

(B) उपयोगी हटलाइनहरू 

 

नसफारिस िरिएको खोपको खुिाक ि अििालहरू: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

eHRSS (इलेक्ट्र ोनिक हेल्थ रेकर्ड सेयररङ नसस्टम) मा दर्ाड 

भएका निजी निनकत्सकहरूको सूिी जसले COVID-19 

केसहरूको व्यवस्थापिको लानि COVID-19 

एन्टिभाइरलहरू प्राप्त िरेका छि्: 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf 

 

 

अन्टिम अद्यावनिक : 12. 5.2023 

 

http://www.chp.gov.hk/ecmss
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

