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फेसबुक पोस्टमा पाठ
भ्याक्सिन पास शृङ् खला - COVID-19 का ननको भएका व्यक्सिहरू
स्वास्थ्य फिभाग (DH) को प्रणालीमा रिकभिी िे कर्ड भएका व्यक्तिहरूले सफिय जााँ चको
अधीनमा भ्याक्तक्सन पास परिसिमा प्रिेश गनड को लाफग रिकभिी िे कर्ड QR कोर् प्राप्त
गनड सक्छन्।
रिकभिी िे कर्ड QR कोर् प्राप्त गनुड अफि, 30 जु न 2022 सम्मको संिमणकालीन
अिफधमा, फनको भएका व्यक्तिहरूले रिकभिी िा संिमणको सान्दफभड क प्रमाणहरू
प्रयोग गनड सक्छन् सिकािद्वािा जािी गरिएको सकािात्मक न्यू क्तिक एफसर् पिीक्षण
परिणामको फर्स्चाजड पत्र, एसएमएस/इले क्ट्रोफनक/पेपि िे कर्ड सफहत िा। DH को
प्रयोगशाला मान्यता योजना अन्तगडत मान्यता प्राप्त फनजी प्रयोगशालाहरू, "याड फपर्
एक्तिजे न पिीक्षण प्रयोग गिी COVID-19 को लाफग सकािात्मक पिीक्षण गरिएका
व्यक्तिहरूको लाफग िोषणा प्रणाली" मा पूिा िोषणाको एसएमएस/इले क्ट्रोफनक
िे कर्ड हरू, DH द्वािा जािी गरिएको आइसोले सन आदे शहरू/सकािात्मक पिीक्षण
गरिएका व्यक्तिहरूको िे कर्ड हरू। COVID-19 को लाफग, ि सिकाि िा अस्पताल
प्राफधकिण द्वािा जािी अन्य रिकभिी िे कर्ड हरू, ति भ्याक्तक्सन पास परिसिमा प्रिेश
गनड को लाफग सकािात्मक द्रुत एक्तिजे न पिीक्षण परिणाम दे खाउने कुनै पफन फोटो
बाहे क।

ग्राफफक्स
भ्याक्तक्सन पास श्रं खला
COVID-19 बाट फनको भएका व्यक्तिहरू
फनको भएको व्यक्तिले भ्याक्तक्सन पास परिसिको सफिय जााँ च अधीनमा प्रिेश गदाड फनम्न प्रस्तु त
गनुड पने छ
•मान्य प्राप्त रिकभिी िे कर्ड QR कोर्
•रिकभिी िा संिमण सान्दफभड क प्रमाण (30 जु न 2022 सम्म) : िा
•खोप आिश्यकताहरू अनुरूप खोप िे कर्ड (खोप िे कर्ड QR कोर् संग रिकभिी क्तस्िफत
समािेश गरिएको िे कर्ड )
COVID-19 संक्रमण हुनु
अनि प्राप्त खोप डोज को
संख्या

फनको भएका व्यक्तिहरूमा लागू हुने आिश्यकताहरू अनु साि
0 दे क्तख 1

यफद तपाईसाँग तपाईको रिकभिी िे कर्ड िा रिकभिी क्तस्िफतमा प्रश्नहरू छन् भने , तपाई
DH द्वािा सेट अप हटलाइन (2569 5777) मा कल गनड सक्नुहुन्छ।

#TogetherWe FighttheVirus #Covid19 #VaccinePass #RecoveredPersons

संस्किण फमफत: 7 जुन 2022

खोप लगाउनु होस्
कुनै िप र्ोज आिश्यक छै न

2

रिकभिी िे कर्ड QR कोर् रिकभिी भएको फमफतदे क्तख 180 फदन (अिाड त् छ मफहना) फभत्र
मान्य हुन्छ। रिकभिी िे कर्ड QR कोर्को म्याद सफकएपफछ, सम्बक्तित व्यक्तिहरूले
खोपको आिश्यकताहरू (रिकभिी क्तस्िफत समािेश गरिएको खोप िे कर्ड QR कोर्
सफहत) को अनु पालनमा खोप पासको रूपमा प्रयोग गनड आिश्यक छ।

आवश्यकताहरु



"https://www.evt.gov.hk" िा “IAM Smart” िा
“eHealth” app प्रयोग गिी समािेश गरिएको खोप
िे कर्ड QR साि रिकभिी क्तस्िफतको कोर् पुन: प्राप्त
गनड सक्छ

कुनै िप र्ोज आिश्यक छै न
3 िा बढी



3 र्ोज खोप िे कर्ड QR कोर् नै भ्याक्तक्सन पासको
रूपमा प्रयोग गनड सफकन्छ

