(Nepali version)
6 महिनादे खि 3 वर्ष मुहनका बालबाहलकाका लाहि कोरोनाभ्याक िोपको प्रयोिमा पूरक नोटिरू*

4 अगस्ट 2022 दे खि 6 महिनादे खि 3 वर्ष मु हनका बालबाहलकाले CoronaVac (Sinovac)िोप हलन सक्नेछन् ।
COVID-19 संक्रमणको हवश्वव्यापी मिामारीको साथ, गम्भीर रोग र मृ त्युको दरलाई प्रभावकारी रूपमा कम गनष
COVID-19 रोगबाट बालबाहलकालाई बचाउनको लाहग िोप मित्त्वपूणष छ।
मु ख्य कार्षकारीको हवशे र्ज्ञ सल्लािकार प्यानल (EAP) द्वारा संलग्न स्वास्थ्य हवभागको सेन्टर फर िे ल्थ प्रोटे क्शन (CHP)
अन्तगषत िोप रोकथाम रोगिरू र वैज्ञाहनक सहमहत अन इमहजष ङ एन्ड जु नोहटक रोगिरू (JSC) मा वैज्ञाहनक सहमहतले
प्रारखम्भक खिहनकल नोट गरे । CoronaVac (Sinovac) िोपको दु ई डोजको छ महिना मु हनका बालबाहलकामा
गररएको परीक्षणको तथ्ां कले िोप इम्यु नोजे हनक भएको र सुरक्षाको कुनै नर्ााँ हचन्ता नभएको दे िाएको छ।
हवज्ञिरूले 6 महिनादे खि 3 वर्ष मु हनका बालबाहलकाका लाहग िोपको व्यवस्थालाई हनम्नानुसार हवचार गरे :
डोजको नम्बर :

हतन डोज प्रर्ोग गनष सहकन्छ #

डोज:

प्रत्येक िोपको डोज ठूला बच्चािरू र वर्स्किरूमा जस्तै िो

अन्तरल:

पहिलो दु ई डोज बीचको अन्तराल कखिमा 28 हदनको फरक हुनु पछष र तेस्रो डोज दोस्रो
डोजको कखिमा 90 हदन पहछ हदनु पछष ।
इम्यु नोकम्प्रोमाइज्ड बच्चािरूको लाहग, पहिलो दु ई डोजिरू बीचको अन्तराल कखिमा 28
हदन िो, र तेस्रो डोज दोस्रो डोज पहछ 28 हदन पहछ हदइन्छ।

स्वास्थ्यकमीिरूले उपर्ुक्त भएमा बालबाहलकाको िात वा हतघ्रामा िोप लगाउने व्यवस्था गने छन् ।
*CoronaVac (Sinovac) िोपको प्रर्ोग 6 महिना र 3 वर्ष भन्दा कम उमे रका बालबाहलकामा रोग रोकथाम र हनर्न्त्रण
(भ्याखिनको प्रर्ोग) हनर्मन (Cap. 599K) अन्तगषत अहिकृत कोरोनाभ्याकको स्वीकृत प्याकेज इन्सटष मा सूचीबद्ध
गररएको छै न। )। र्ो रोग रोकथाम र हनर्न्त्रण (भ्याखिनको प्रर्ोग) हनर्मन (Cap. 599K) अन्तगषत सरकारी
कार्षक्रममा अनु महत हदइएको अफ-ले बल प्रर्ोग िो, द्वारा हनर्ुक्त हवशेर्ज्ञिरूको प्यानल (िरू) / सहमहत(िरू) को
सल्लािलाई ध्यानमा राख्दै । सरकारले िालको र प्रत्याहशत मिामारीको अवस्था, साथै उपलब्ध सान्दहभष क
प्रभावकाररता र सुरक्षा डे टाको समीक्षा गरे र िो। िोप हलने बालबाहलकालाई िोप हदने, हवतरण गने वा गराउने व्यखक्तले
सरकारी कार्षक्रममा सरकारको हनदे शन अनु सार कार्ष गदष छ।
पहिले को COVID-19 संक्रमण भएका बच्चािरूका लाहग, कृपर्ा "प्रथम COVID-19 संक्रमण भएका व्यखक्तिरूको
लाहग COVID-19 िोपको तथ्पत्र" िे नुषिोस्।

अनुवाहदत संस्करण केवल सन्दभषको लाहग िो। संस्करण हमहत: 4 अगस्ट 2022
अनुवाहदत संस्करण र अङ्रेजी संस्करणको बीचमा हभन्नतािरूको माहमलामा, अं रेजी संस्करण लागु
हुनेछ।
थप जानकारीको लाहग कृपर्ा www.covidvaccine.gov.hk
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