
1

COVID-19 बाट हाम्ा वृद्ध स्ाहार केन्द्रका रेसिडेन्ट 
(residents) हरुलाई िुरक्षित राख्न मद्दत ग्नुनुहोि्

आवािी् वृद्ध स्ाहार केन्द्रहरूमा काम ग्नने कमनुचारीहरूले, उ्नीहरुको कामको 
आधारमा, १७ िेपटेमबर अथवा ३१ अकटोबर २०२१ क्ित्र COVID-19 खोपको 
कममतमा एक खुराक (डोज) लगाएको हु्नुप्ननेछ।

१७ िेपटेमबर २०२१ िमम किले  खोप लगाइिक्नु पछनु?

आवािी् वृद्ध स्ाहार केन्द्रमा काम ग्नने  ठेकेदार र अस्ा्ी कामदारहरू िमेत िबै कमनुचारीहरूले र िहहत िो 
केन्द्रमा िेवा प्रदा्न ग्ननु िंलग्न कु्नै पह्न व्यसति, जसतै:

३१ अकटोबर २०२१ िमम किले  खोप लगाईिक्नु पछनु?

• रेसिडेन्टले िंलग्न गराएका फारामासिस्ट, दन्तसिककतिक, रा्नसिक स्ास्थ्य पेशाकरमीहरू, पोकडथ्याट्रिस्ट र कफजिथ्योथेराकपस्ट 
लगाथ्य्तका स्ास्थ्य सिककतिकहरु

• क्द्ाथमीहरु

आवािी् वृद्ध स्ाहार केन्द्रमा काम जारी राख्न तपाईंले कमतीमा COVID-19  
को एक खुराक खोप लगाएको हु्नुप्नने आवश्क छ।

्दद तपाईंले  COVID-19 खोपको कु्नैपह्न खुराक सल्नु िएको छै्न ि्ने, तपाईंको म् ा्नेजरिँग िकेिमम चाँडो 
खोप लगाउ्ने बारेमा कुरा ग्नुनुहोि् ।
्तपाईंको काथ्यमास्थलले काथ्यमास्थलरा ्नै खोप क्लक्नकको व्य्स्था ग्नमा ि््छ , ्ा ्तपाईंले िे्नरल प्रथ्याक््टि (general practice) 
क्लक्नक, एबोररजि्नल िरुदाथ्यद्ारा क्नथ्यन्नरि्त स्ास्थ्य िे्ा ्ा कर्न्ेल्थ खोप क्लक्नक (िी.पी. रेस्पिरे्टोरी क्लक्नक) रा 
अपोइन्टरेन्ट सल्न ि््नुहुन्छ।

्तपाईंले NSW Health खोप क्लक्नकरा अपोइन्टरेन्ट सल्न अथ्ा ्ालक-इ्न (walk-in) क्लक्नक ्ा िहभागी फारमेिीरा िा्न 
पक्न ि््नुहुन्छ। 

अपोइन्टरेन्ट बुक ग्नमा ्ा ्तपाईंको ्नजिकको ्ालक-इ्न क्लक्नक ्ा िहभागी फारमेिी खोज्न www.nsw.gov.au/covid-19/
health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw ्ेबिाइ्टरा 
िा्नुहोि्। 

• ्निमाहरु, व्यसतिग्त सथ्याहारक्तामाहरु, िमबद्ध स्ास्थ्य 
पेशाकरमीहरु, िमबद्ध स्ास्थ्य िहाथ्यकहरु

• िहाथ्यक करमािारी, िस्तै कुक र भोि्न िे्ा र िरिफाई 
रा कार ग्नमे राक्निहरु

• िाराजिक िे्ा करमािारीहरू, िस्तै िंगी्त/कला थेरापी, 
थ्या्ताथ्या्त िालकहरु

• हेथ्यरडे्िरहरू

• आ्ािीथ्य ्ृद्ध सथ्याहार केनद्रद्ारा क्नथ्युति स्थ्यंिे्कहरु

• प्रशािकीथ्य करमािारी - रेिेपश्न; व्य्स्थाप्न; प्रशाि्न; 
िुरक्ा

• उति केनद्रले ख्टाएका रेकडकल पेशाकरमीहरू।

• उति केनद्रले ख्टाएका फारामासिस्ट, दन्तसिककतिक र 
रा्नसिक स्ास्थ्य पेशाकरमीहरू लगाथ्य्तका अक्तसथ 
स्ास्थ्य सिककतिकहरु
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बारमबार िोसध्ने प्रश्नहरू
के मैले कु्न खोप लगाउ्ने ि्नेर च््न ग्ननु िकछु?
आ्ािीथ्य ्ृद्ध सथ्याहार केनद्ररा काथ्यमार्त कारदारहरू Pfizer (Comirnaty) COVID-19 खोप प्राप्त ग्नमा थ्योगथ्य ्छ्न् ्तर 
उ्नीहरूले AstraZeneca (Vaxzevria) COVID-19  खोप िथ्य्न ग्नमा पक्न ि््ने्छ्न्।

उपलब्ध खोपहरूरधथ्ये कु्नै पक्न एक खोपको एक खुराक लगाउ्नाले Delta भेररएन्ट (variant) का कारण हु्नि््ने 
अपि्ताल भ्तमी र रृतथ्यु बा्ट लगभग ७०% िुरक्ा प्रदा्न गदमा्छ र थ्यिले ्तपाईंको ्ररपररका राक्निहरूरा COVID-19 ि्नमाि््ने 
िम्ा््नालाई उललेख्नीथ्य रूपरा कर गदमा्छ। कु्नै पक्न खोपको दुई खुराकहरू लगाएरा थ्यिले लगभग ९०% िुरक्ा प्रदा्न ग्छमा, 
र लारो िरथ्यिमर िुरक्क््त राख्ने्छ।

के म लकडाउ्नको बेला खोप लगाउ्न िकछु?
ि््नुहुन्छ, ए्न.एि.डबलथ्ययू. रा घररै-बस्ने प्रक्तबन्धको बेला पक्न COVID-19 खोप लगाउ्नकालाकग िा्न अ्नुरक्त ट्दइएको ्छ। 
थ्यट्द ्तपाईं क्नक्ट िम्पकमा  (close contact) ्ा ्थ्यािुअल िम्पकमा  (casual contact) हु्नुहुन्छ ्ा ्तपाईंलाई COVID को 
कु्नै पक्न लक्ण देखखएको ्छ भ्ने खोप लगाउ्नका लाकग घर बाकहर ्नक्नसक्नुहोि्।

्दद मैले खोप लगाउ्न असवीकार गरें ि्ने के हुन्छ?
थ्यट्द ्तपाईंले COVID-19 खोप लगाउ्नुप्नमे आ्शथ्यक्ता थ्यो लागयू हु्ने मरक्तरा पयूरा ग्नुमाभए्न भ्ने, ्तपाईंले िो िे्ारा कारलाई 
क्नरन्तर्ता ट्द्न ि््नुहुन्न।

आ्ािीथ्य ्ृद्ध सथ्याहार केनद्रहरूरा कार ग्नमे करमािारीहरूले, उ्नीहरुको कारको आधाररा, १७ िेप्ेटमबर अथ्ा ३१ अ््टोबर 
२०२१ क्भरि COVID-19 खोपको कमम्तरा एक खुराक (डोि) लगाएको हु्नुप्नमे्छ भन्नेरा िबै करमािारीहरू ििे्त रह्नुप्नमे्छ।

्दद मैले मेरो पहहलो खुराक िम्िीमा क्ित्र लगाउ्न िहक्न ि्ने के हुन्छ?
ि्न स्ास्थ्य आदेश लागयू भएको मरक्तदेखख आ्शथ्यक्ता पयूरा ्नग्नमे कु्नै पक्न करमािारीलाई काथ्यमास्थलरा प्र्ेश ग्नमा ट्दइ्ने ्ैछ्न। थ्यट्द 
्तपाईंले खोप लगाउ्नु प्नमे आ्शथ्यक्ता पयूरा ग्नुमाभए्न भ्ने  ्तपाईंले िो िे्ारा कारलाई क्नरन्तर्ता ट्द्न ि््नुहुन्न।

के सचहकतिकी् आधार मा छुट छ?
थ्यट्द कु्नै कारदाररा उपलब्ध दु्ै खोपहरु प्रक्त  क्परी्त सिकीतिकीथ्य िंके्तहरू देखखएको ्छ भ्ने रारि उिलाई ्ुछ्ट ट्दइ्ने्छ।

म गिनुवती छु र/वा बच्ालाई सत्नपा्न गराइरहेकी छु – के मेरो लाहग पह्न केही हवचार गररएको छ?
गभमा््ती रकहलाहरू अब Pfizer (Comirnaty) COVID-19 खोप प्राप्त ग्नमा थ्योगथ्य ्छ्न्। रोथ्यल असरेिसलथ्य्न एणड नथ्युिीलथ्याणड 
कलेि अफ ओबस्ेटरिरीसशथ्यनि एणड गाथ्य्नेकोलोजिस्ट (Royal Australian and New Zealand College of 
Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG)) र अष्टेसलथ्य्न ्ेटक््नकल एडभाइिरी ग्ुप ओ्न इमथ्यु्नाइिेश्न 
(Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)) ले गभमा््ती रकहलाहरुलाई  खोप 
्तासलका अ्नुिार Pfizer (Comirnaty) COVID-19 को खोप गभमाधारणको अ्मधरा कु्नै पक्न िरणरा लगाउ्न िललाह 
ट्दन्छ। स्त्नपा्न गराइरहेका ्ा गभमाधारण ग्नमे थ्योि्ना ब्नाएका रकहलाहरुलाई पक्न Pfizer (Comirnaty) COVID-19 
खोप लगाउ्न सिफाररि गररन्छ। गभमा््ती हु्न प्रथ्यत्न गरररहेका रकहलाहरूले खोप लगाउ्न ट्िलाइ ग्नमा पददै्न ्ा  खोप लगाएपस्छ 
गभमा््ती हु्ने काथ्यमालाई रो््नु पददै्न। कृपथ्या आफ्नो िी.पी. (GP) ्ा िमबमन्ध्त स्ास्थ्य पेशाकरमीिँग ्तपाईंको व्यसतिग्त 
पररकस्थक्तका बारे र ्तपाईंले किरी िकेिमर िाँडै खोप लगाउ्न ि््नुहुन्छ भन्ने बारे ्छलफल  ग्नुमाहोि्। Pfizer (Comirnaty) 
COVID-19 खोपको लाकग गभमा््ती हु्नु र स्त्नपा्न गराउ्नुलाई क्परी्त सिककतिकीथ्य िंके्त राक्नदै्न र तथ्यिैले थ्यिकालाकग ि्न 
स्ास्थ्य आदेश अन्तगमा्त ्छयू ्ट प्राप्त ्ैछ्न।
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थ्यो ि्न स्ास्थ्य आदेशको बारे र थ्यिले ्तपाईंको लाकग के अथमा राख्छ भन्ने बारे थप िा्नकारी को लागी, 
www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/aged-care.aspx  
्ेबिाइ्टरा िा्नुहोि्।
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