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बारमबार सोधिने प्रश्नहरू
आवासीय वृद्ध सयाहार केन्द्रहरूमा काम गनने कम्मचारीहरूले, उनीहरुको कामको आिारमा, १७ सेप्ेमबर अथवा ३१ अक्ोबर २०२१ 
भित्र COVID-19 खोपको कममतिमा एक खुराक (डोज) लगाएको हुनुपननेछ।    

जन सवास्य आदेशसँग समबन्धिति
ककन आवासीय वृद्ध सयाहार केन्द्रहरूमा काम गनने कम्मचारीहरूले COVID-19 खोप लगाएको हुनुपननेछ?   

अष्ट्रेलियािी सरकारि्रे आवासीय वृद्ध सयाहारको क््रेत्रिाई नियमि गर्दछ। अष्ट्रेलियािी सरकारि्रे यो सुरक्ा उपाय प्रस्ाव गर्रेको लियो, जसिाई 
सबै राजय र ट्रेररटोरीहरूि्रे राष्टष्टय कयानबि्रेट (National Cabinet) मा मञ्ुरी दरएका लिए। राजय र ट्रेररटोरीहरू यस प्रस्ाविाई एक 
स्ानप् प्रनरिया मार्द ् िागू गि्द सहम् भएका लिए – एि.एस.डब्लयू. (NSW) मा, यो जि सवास्य (COVID-19 वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रहरू) 
आर्रेश २०२१ मार्द ् िागू गररएको छ।    

यस नवश्वव्ापी महामारीको अवष्टिभररिै आवासीय वृद्घ सयाहार क्रे न्द्रहरू अष्ट्रेलियामा र संसारभरर िै नवश्रेषरूपमा जोखिममा छि्। यस 
महामारी शुरूभएर्रेखि अष्ट्रेलियाका  आवासीय वृद्घ सयाहार क्रे न्द्रहरूमा ४,५०० भन्रा बढी क्रे सहरू सनह् COVID-19 को प्रकोपका २६० 
भन्रा बढी घटिाहरू घट्रेका छि्। सि् २०२० मा अष्ट्रेलियामा COVID-19 का कारणि्रे ६८५ जिाको मृतयु भएको लियो।

सि् २०२१ मा आवासीय वृद्घ सयाहार क्रे न्द्रहरूमा प्रकोपका घटिाहरू घट्रेको भए ्ापनि हामीहरूि्रे र्रेलसड्रेन्ट (residents) र कम्दचारीहरूि्रे 
िोप िगाएका क्रे न्द्रहरूमा अगानडको भन्रा िोरै क्रे सहरू, कम गम्ीर नबमारीहरू र कम मृतयुका घटिाहरू र्रेखिरह्रेका छौं।

आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रहरूमा काम गिने कम्दचारीहरूि्रे हामीमाझ सबैभन्रा जोखिममा रह्रेका व्लतिहरूिाई सुरक्क्् राखिका िानग 
COVID-19 िोप िगाउिु पिनेछ। ६० वष्दभन्रा मालिको उम्रेरका व्लतिहरू COVID-19 को कारणि्रे गम्ीर नबमारी हुि्रे, अस्प्ािमा भ्ती 
गिु्दपिने र मृतयु हुि्रे सबैभन्रा बढी जोखिममा छि्।  

उपिब्ध िोपहरूमधय्रे कुिै पनि एक िोपको एक िुराक िगाउिाि्रे ड्रे्लटा भ्रेररएन्ट (variant) का कारण हुिसकि्रे अस्प्ाि भ्ती र मृतयु 
बाट िगभग ७०% सुरक्ा प्रराि गर्दछ र यसि्रे ्पाईंको वररपररका मानिसहरूमा COVID-19 सि्दसकि्रे सम्ाविािाई उ्लि्रेििीय रूपमा 
कम गर्दछ, जुि यदर ्पाईं जोखिममा रह्रेका  मानिसहरूसँग काम गिु्दहुन्छ भि्रे नवश्रेषगरी महतवपूण्द हुन्छ। कुिै पनि िोपको दुई िुराकहरू 
िगाएमा यसि्रे िगभग ९०% सुरक्ा प्रराि गछ्द।

जन सवास्य आदेशमा के कसतिा िूममकाहरू समावेश गररएका छन् ?

१७ स्रेपट्रेमबर २०२१ नबहाि ९ बज्रेर्रेखि आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा काम गिने  ठ्रेक्रे रार र अस्ायी कामरारहरू सम्रे् सबै कम्दचारीहरूि्रे र 
सो क्रे न्द्रमा स्रेवा दरि्रे काय्दमा संिगि नवद्ाितीहरू, र्रेलसड्रेन्टि्रे लसिै संिगि गराएका व्लतिहरू ्िा मम्द् काय्द गिने ठ्रेक्रे रारहरू बाह्रेकका कुिै 
पनि व्लतिि्रे आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा प्रव्रेश गि्द वा बसि COVID-19 िोपको  कम्ीमा  एक िुराक िगाएको हुिुपिनेछ ।

यसमा ्िका समाव्रेश छि्:

• प्रतयक् सयाहारमा संिगि कम्दचारी

• सहायक कम्दचारी

• प्रशासनिक कम्दचारी

• सो क्रे न्द्रि्रे िटाएका जीविशैिी र सामाजजक स्रेवा कम्दचारीहरू जस्ै संगी्/किा ि्रेरापी, ह्रेयरड््रेसरहरू आदर 

• सो क्रे न्द्रि्रे िटाएका सवयंस्रेवकहरू

• उति क्रे न्द्रि्रे िटाएका लचनकतसा ्िा सवास् प्रेशाकमतीहरू

https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2021_2021-411.pdf
https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2021_2021-411.pdf
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३१ अकटोबर २०२१ को नबहाि ९ बज्रेबाट लसिै र्रेलसड्रेन्टि्रे संिगि गराएका नवद्ािती ्िा सवास्य प्रेशाकमतीहरूि्रे आवासीय वृद्ध सयाहार 
क्रे न्द्रमा प्रव्रेश गि्द वा बसि COVID-19 िोपको  कम्ीमा  एक िुराक िगाएको हुिुपिनेछ ।

यसमा ्िका समाव्रेश छि्:

• नवद्ाितीहरू

• र्रेलसड्रेन्टि्रे संिगि गराएका लचनकतसा प्रेशाकमतीहरू, जस्ै सामान्य लचनकतसक (General Practitioners) र परामश्द नवश्रेषज्ञहरू 
(consulting specialists)

• र्रेलसड्रेन्टि्रे संिगि गराएका सवास्य प्रेशाकमतीहरू, जस्ै रन््लचनकतसक, मािलसक सवास्य प्रेशाकमती, पोनडयादरिसट (podiatrists) ्िा 
नरजजयोि्रेरानपसटहरू आदर 

के जन सवास्य आदेशमा कवद्ाथथीहरूलाई समावेश गररएको छ?

हो, नवद्ाितीहरूिाई यो जि सवास्य आर्रेशमा समाव्रेश गररएको छ। आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा प्रव्रेश गि्द वा बसिका िानग नवद्ाितीहरुि्रे 
३१ अकटोबर २०२१ को नबहाि ९ बज्रेक्भत्र COVID-19 िोपको कम्ीमा एक िुराक िगाएको हुिुपिनेछ।

के जन सवास्य आदेशमा सवास्य पेशाकमथीहरूलाई समावेश गररएको छ?

हो, सवास्य प्रेशाकमतीहरूिाई यो जि सवास्य आर्रेशमा समाव्रेश गररएको छ। यदर सवास्य प्रेशाकमतीिाई आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रद्ारा 
नियुति गररएको हो भि्रे, उिीहरूि्रे १७ स्रेपट्रेमबर २०२१ को ९ बज्रेक्भत्र COVID-19 िोपको कम्ीमा एक  िुराक  िगाइसक्रे को हुिुपिनेछ। 
यदर सवास्य प्रेशाकमतीिाई आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रको र्रेलसड्रेन्टद्ारा संिगि गररएको हो भि्रे, उिीहरूि्रे ३१ अकटोबर २०२१ को ९ बज्रेक्भत्र 
COVID-19 िोपको कम्ीमा एक िुराक  िगाइसक्रे को हुिुपिनेछ। यसमा आकससमक स्रेवा प्रराि गि्द आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा प्रव्रेश 
गिने सवास्यकमतीहरू परदैिि्।

सवास्य प्रेशाकमतीहरूमा लचनकतसक (सािारण लचनकतसक ्िा परामश्द नवश्रेषज्ञहरू) का सािै रामा्दलससट, रन््लचनकतसक ्िा समबद्ध सवास्य 
प्रेशाकमतीहरू पर्दछि्।

यो जन सवास्य आदेशमा कसलाई समावेश गररएको छैन?

COVID-19 िोप निक्चि् वग्दका कामरारहरू,  जस्ै मम्द् ठ्रेक्रे रारहरू, का िानग अनिवाय्द छैि। ्र एि.एस.डब्लयू. मा १६ वष्द र सोभन्रा 
बढी उम्रेरका सबैिाई उिीहरू सवयंिाई र उिीहरू वरपरका व्लतिहरूिाई सुरक्क्् राखिका िानग िोप िगाउि दृढ्ापूव्दक प्रोतसानह् गररन्छ।

यदर ्पाईंिाई उति क्रे न्द्रि्रे स्रेवा प्रराि गि्द प्रतयक् नियुति गर्रेको हैि वा ्पाईं  पि्रेसमेंट (placement) को िानग आएको नवद्ािती हैि वा 
कुिै र्रेलसड्रेन्टि्रे लसिै संिगि गराएको सवास्य प्रेशाकमती हैि भि्रे, ्पाईं यो जि सवास्य आर्रेशमा समाव्रेश हुिुहुन्न। यसमा पररवारका सरसय र 
सािीहरू, व्लतिग् िारममिक स्रेवा दरि्रे व्लतिहरू जस्ा मानिसहरू पर्दछि्।

कसतिा सवयंसेवकहरूले COVID-19  खोप लगाउन आवशयक हुन्छ?

आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रि्रे नियुति गर्रेका संिगि सवयंस्रेवकहरूि्रे १७ स्रेपट्रेमबर ९ बज्रे समममा COVID-19 िोपको कम्ीमा एक िुराक  
िगाइसक्रे को हुिुपिनेछ।

मैले आवासीय वृद्ध सयाहार कम्मचारीहरूका लाकग जन सवास्य आदेश र COVID-19 खोपसँग समबन्धिति थप जानकारी कहाँ पाउन 
सकछु?

NSW Health ि्रे समबन्धि् स्रेवा प्ररायक ्िा कामरारहरूका िानग िप सामग्ीहरूको नवकास गरररह्रेको छ जुि ि्रेरै भाषाहरूमा उपिब्ध 
हुि्रेछ।

असरि्रेलियािी सरकार सवास्य नवभाग - आवासीय वृद्ध सयाहार कामरारहरू निकायि्रे आवासीय वृद्ध सयाहार काय्दक्ा्दहरूका िानग अनिवाय्द 
COVID-19 िोपको आवशयक्ाहरूकाबार्रे िप जािकारी प्रराि गर्दछ।

के मैले आफनो रोजगारदातिालाई COVID-19 खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पछ्म?

यदर ्पाईंको रोजगाररा्ाि्रे माग्रेको िणडमा ्पाईंि्रे अनिवाय्दरूपमा COVID-19 को िोप िगाएको प्रमाण दरिु पर्दछ।

मैले COVID-19 खोप लगाएको प्रमाण कसरी पाउन सकछु?

COVID-19  िोप िगाएको प्रमाण असरि्रेलियि इमयुिाइज्रेशि रजजसटर (AIR) बाट बि्रेको हुिुपछ्द। AIR मा जाि ्पाईंिाई म्रेनडक्रे यर काड्दको 
आवशयक्ा परदैि । ्पाईंि्रे आफिो िोपको इन्हास नववरण अििाइि प्राप् गि्द सकिुहुन्छ वा हुिाकबाट िोपको इन्हास नववरण पठाइदरि 
AIR िाई रोि गि्द सकिुहुन्छ।

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-aged-care-providers-workers-and-residents-about-covid-19-vaccines/information-for-residential-aged-care-workers-about-covid-19-vaccines
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
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छु्
के धचककतसकीय आिारहरूमा छु् पाउन सककन्छ?

अष्ट्रेलियामा प्रयोगको िानग उपिब्ध COVID-19 िोपहरू प्रन् नवपरी् लचकीतसकीय संक्रे ्हरू (contraindication; कन्रिाइखडिक्रे सि) 
र्रेखिएका व्लतिहरूिाई तयस्ा क्रे न्द्रहरूमा प्रव्रेश गिु्द अष्टघ िोप िगाएको हुिुपिने आवशयक्ाबाट छुट दरइएको छ । यसका िानग प्रमुि 
सवास्य अष्टिकारीि्रे सवीकृ् गर्रेको राराममा  रजजष्टड्द लचनकतसा प्रेशाकमतीि्रे नवपरी् लचकीतसकीय संक्रे ्हरू जिाएको एउटा प्रमाणपत्र 
उपिब्ध गराउिुपछ्द।

उपिब्ध सबै िोपहरू प्रन्  नवपरी् लचकीतसकीय संक्रे ्हरू र्रेखिएमा मात्र कुिै व्लतििाई यस्ो छुट दरइि्रेछ।

कुिै कामरारको लचनकतसा प्रेशाकमतीि्रे नवपरी् लचकीतसकीय संक्रे ् राराम पुरा भिु्द पिनेछ। कामरारि्रे आरूिाई नवपरी् लचकीतसकीय संक्रे ् 
र्रेखिएको प्रमाणको रूपमा पुरा भररएको राराम र्रेिाउि सकिुपछ्द।

के अन्य छु्हरू पकन छन्?

यो जि सवास्य आर्रेश आकससमक स्रेवा प्रराि गि्द तयस्ा क्रे न्द्रमा उपस्स्् सवास्य प्रेशाकमतीिाई िागू हुँरैि, उराहरणका िानग कुिै 
पयाराम्रेनडक (paramedic)।

्िानप, NSW मा १६ वष्द र सोभन्रा बढी उम्रेरका सबैिाई सक्रे समम चाँडो िोप िगाउि बढी प्रोतसाहि दरइन्छ।

म गि्मवतिी छु र/वा बच्ालाई सतिनपान गराइरहेकी छु – के मेरो लाकग पकन केही कवचार गररएको छ?

गभ्दव्ी मनहिाहरू अब Pfizer (Comirnaty) COVID-19 िोप प्राप् गि्द योगय छि्।

COVID-19 िोपहरू गभ्दिारणको अवष्टिमा कुिै पनि चरणमा िगाउि सुरक्क्् छि् र स्िपाि गराइरह्रेका मानिसहरूका िानग पनि उपयुति 
छि्।

स्िपाि गराइरह्रेका वा गभ्दिारण गिने योजिा बिाएका मनहिाहरुिाई पनि Pfizer िोप िगाउि लसराररस गररन्छ। गभ्दव्ी हुि प्रयति 
गरररह्रेका मनहिाहरूि्रे िोप िगाउि दढिाइ गि्द परदैि वा  िोप िगाएपलछ गभ्दव्ी हुि्रे काय्दिाई रोकिु परदैि।

कृपया आफिो जी.पी. (GP) वा समबन्धि् सवास्य प्रेशाकमतीसँग ्पाईंको व्लतिग् पररस्स्न्का बार्रे र ्पाईंि्रे कसरी सक्रे समम चाँडै िोप 
िगाउि सकिुहुन्छ भन्न्रे बार्रे छिरि गिु्दहोस्।

Pfizer िोपको िानग गभ्दव्ी हुिु र स्िपाि गराउिुिाई नवपरी् लचनकतसकीय संक्रे ् मानिरैि र तयसैि्रे यसकािानग जि सवास्य आर्रेश 
अन््ग्द् छूट प्राप् छैि।

COVID-19 खोप
मैले कहाँ गएर खोप लगाउन सकछु?

वृद्ध सयाहारमा काय्दर् कामरारहरूि्रे िरै ्ररकाबाट COVID-19 नवरुद्ध िोप िगाउि सकरछि् । सबैभन्रा सरि ्ररका काय्दस्िमा 
उपिब्ध स्रेवा प्ररायक वा जी.पी. स्किनिक मार्द ् िोप िगाउिु हो।

आवासीय वृद्ध सयाहार स्रेवा प्ररायकहरूि्रे आफिा जिशलतिका िानग आफिै Pfizer (Comirnaty) COVID-19 िोप स्किनिकहरू 
सञचािि गि्द सकछि् वा काय्दस्िमै जी.पी. द्ारा संचालि् स्किनिकको आयोजिा गिने बार्रे आफिो प्रािष्टमक सवास्य सञ्ािसँग परामश्द 
लिि सकछि्। काय्दस्िमा उपिब्ध िोप स्किनिककोबार्रे िाहा पाउि आफिो मयाि्रेजरसँग कुरा गिु्दहोस्।

आवासीय वृद्ध सयाहारका कामरारहरूि्रे ज्रेिरि प्रयास्कटस (general practice) स्किनिक, एबोररजजिि समुरायद्ारा नियन्न्त्र् 
सवास्य स्रेवा वा कमिव्रेल्थ िोप स्किनिक (जी.पी. र्रेसस्पर्रेटोरी स्किनिक) मा गएर Pfizer (Comirnaty) COVID-19 िोप अिवा 
AstraZeneca (Vaxzeria) COVID-19 िोप िगाउि सकि्रेछि्।

कामरारहरूि्रे NSW Health िोप स्किनिकमा अपोइन्टम्रेन्ट लिि अिवा वा्लक-इि (walk-in) स्किनिक वा सहभागी रामनेसीमा जाि पनि 
सकछि्।

अपोइन्टम्रेन्ट बुक गि्द वा ्पाईंको िजजकको वा्लक-इि स्किनिक वा सहभागी रामनेसी िोजि NSW Government - ्पाईंको 
COVID-19 िोप िगाउिुहोस ्व्रेबसाइटमा जािुहोस्।

के COVID-19  खोप लगाउनका लाकग कुनै कवदाको व्यवस्ा छ?

क्रे ही कम्दचारीहरूकािानग COVID-19 नवरुद्धको िोप िगाउि अष्ट्रेलियािी सरकार मार्द ् सहयोग। िप जािकारीको िानग अष्ट्रेलियािी 
सरकारी सवास्य नवभागमा जािुहोस्।

के मैले काय्मस्लमा खोप लगाउन सकछु?

आवासीय वृद्ध सयाहार स्रेवा प्ररायकहरूको सामान्य लचनकतसक (General Practitioner) ्िा रामनेसीहरूसँग समबधि हुन्छ। काय्दस्ि 
वा कम्दचारीहरूको पायकपिने स्ािमा कम्दचारीहरूकािानग िोप िगाउि्रे सुनविाका बार्रे आफिो मयाि्रेजर सँग कुरा गिु्दहोस्।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/vaccine/Pages/clinicians.aspx#contraindication
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-aged-care-providers-workers-and-residents-about-covid-19-vaccines/residential-aged-care-workers#if-i-need-time-off-to-get-my-vaccine-can-i-get-financial-support
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-aged-care-providers-workers-and-residents-about-covid-19-vaccines/residential-aged-care-workers#if-i-need-time-off-to-get-my-vaccine-can-i-get-financial-support
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ग््रेटर लसड्िीका १८ वटा स्ािीय सरकारी क््रेत्रहरूमा इि-ररच (in-reach) स्किनिक स्रेवा प्रराि गि्द कमिव्रेल्थ घुम्ी स्किनिकहरूिाई र्रे री 
नर्ा्द ्लयाईंरैछ। ्पाईंको मयाि्रेजरि्रे ्पाईंको स्रेवा क्रे न्द्रमा घुम्ी स्किनिक रककं रैछ नक छैि भन्न्रे  ब्ाउि्रेछि्।

के मैले प्राथममकतिा सकहति COVID-19  खोप लगाउन सकछु?

अनहि्रेसमम COVID-19  िोपको एक िुराक पनि िगाउि िपाएका  वृद्ध सयाहारका कामरारहरूि्रे आफिो जी.पी. वा NSW Health िोप 
स्किनिकमा अपोइन्टम्रेन्ट लििसकछि् वा वा्लक-इि स्किनिकमा जाि  सकछि्।

अपोइन्टम्रेन्ट लिि वा ्पाईंको िजजकको वा्लक-इि स्किनिक वा सहभागी रामनेसी िोजि NSW Government - ्पाईंको COVID-19 
िोप िगाउिुहोस ्व्रेबसाइटमा जािुहोस्।

यदर ्पाईं आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा काम गिु्दहुन्छ भि्रे, ्पाईंि्रे १८०० ०२० ०८० मा राष्टष्टय कोरोिाभाइरस ह्रे्लपिाइि मा सम्पक्द  गि्द 
सकिुहुन्छ र प्रािष्टमक्ा सनह् ्पाईंको COVID-19 िोपको िानग बुककमिग गिनेसमबन्धि सहाय्ा र स्लिाह प्राप् गि्द नवक्लप ४ चयि गिु्दहोस्।

COVID-19 खोप लगाएको कसतिो प्रमाण आवशयक छ?

आवासीय वृद्ध सयाहार स्रेवा प्ररायकहरूि्रे समबन्धि् कामरारहरूबाट िोप िगाएको प्रमाण मागि सकछि्।

िोप िगाएको प्रमाण असरि्रेलियि इमयुिाइज्रेशि रजजसटर (AIR) बाट प्राप् हुिुपछ्द। AIR मा जाि ्पाईंिाई म्रेनडक्रे यर काड्दको आवशयक्ा 
परदैि । ्पाईंि्रे आफिो िोपको इन्हास नववरण अििाइि प्राप् गि्द सकिुहुन्छ वा हुिाकबाट िोपको इन्हास नववरण पठाइदरि AIR िाई 
रोि गि्द सकिुहुन्छ।

के मसँग मेकडकेयर काड्म छैन िने म COVID-19 खोप प्रापति गन्म योगय छु?

COVID-19 िोप अष्ट्रेलियामा बसि्रे सबैजिाको िानग निःशु्लक छ । यदर ्पाईं आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रमा काम गिु्दहुन्छ भि्रे ्पाईंिाई 
जी.पी. र्रेसस्पर्रेटरी स्किनिक वा NSW Health िोप स्किनिकहरूमा गएर िोप िगाउि म्रेनडक्रे यर काड्दको आवशयक्ा परदैि।

अपोइन्टम्रेन्ट लिि वा ्पाईंको िजजकको वा्लक-इि स्किनिक वा सहभागी रामनेसी िोजि NSW Government - ्पाईंको COVID-19 
िोप िगाउिुहोस ्व्रेबसाइटमा जािुहोस्।

के मैले कुन COVID-19 खोप लगाउने िनेर चयन गन्म सकछु?

वृद्ध सयाहारमा काय्दर् कामरारहरू Pfizer (Comirnaty) COVID-19 िोप प्राप् गि्द योगय छि् ्र उिीहरूि्रे AstraZeneca 
(Vaxzevria) COVID-19  िोप चयि गि्द पनि सकि्रेछि्।

उपिब्ध िोपहरूमधय्रे कुिै पनि एक िोपको एक िुराक िगाउिाि्रे ड्रे्लटा भ्रेररएन्ट (variant) का कारण हुिसकि्रे अस्प्ाि भ्ती र मृतयु बाट 
िगभग ७०% सुरक्ा प्रराि गर्दछ र यसि्रे ्पाईंको वररपररका मानिसहरूमा COVID-19 सि्दसकि्रे सम्ाविािाई उ्लि्रेििीय रूपमा कम 
गर्दछ।  कुिै पनि िोपको दुई िुराकहरू िगाएमा यसि्रे िगभग ९०% सुरक्ा प्रराि गछ्द, र िामो समयसमम सुरक्क्् राखि्रेछ।

िप जािकारीको िानग आफिो जी.पी.सँग कुरा गिु्दहोस् वा प्रकोपको वा्ावरणमा COVID-19 िोपको प्रयोगका बार्रे ATAGI को नववरण 
पढ्िुहोस्।

्ोनकएको समयसीमा अगानड Pfizer (Comirnaty) COVID-19 िोप िगाउिका िानग बुककमिग गि्द िपाएको भन्न्रे कारणिाई कुिै पनि 
छुटको िानग पया्दप् आिार मानिि्रे छैि।

के मैले लकडाउनमा खोप लगाउन सकछु?

सकिुहुन्छ, एि.एस.डब्लयू. मा घरमै-बसि्रे प्रन्बधिको ब्रेिा पनि COVID-19 िोप िगाउिकािानग जाि अिुमन् दरइएको छ। यदर ्पाईं  
निकट सम्पक्द  (close contact) वा कयाजुअि सम्पक्द  (casual contact) हुिुहुन्छ वा ्पाईंिाई COVID को कुिै पनि िक्ण र्रेखिएको 
छ भि्रे िोप िगाउिका िानग घर बानहर िनिसकिुहोस्।

यदद मैले खोप लगाउन असवीकार गरें िने के हुन्छ?

यदर ्पाईंि्रे िोप िगाउिुपिने आवशयक्ा यो िागू हुि्रे ष्टमन्मा पूरा गिु्दभएि भि्रे, जि सवास्य आर्रेशि्रे ्पाईंिाई आवासीय वृद्ध सयाहार 
क्रे न्द्रमा प्रव्रेश गि्द वा बसिबाट बस्ञच् गिनेछ र ्पाईंि्रे सो क्रे न्द्रमा कामिाई निरन््र्ा दरि सकिुहुन्न।

सबै कम्दचारीहरूि्रे १७ स्रेपट्रेमबर २०२१ र्रेखि आवासीय वृद्ध सयाहार क्रे न्द्रहरूमा आफिो कामिाई निरन््र्ा दरिका िानग COVID-19 
िोपको कम्ीमा एक िुराक िगाएको हुिुपिने श््द छ भन्न्रे कुराप्रन् सजग हुिुपिनेछ।

यदद मैले समयसीमा भित्र COVID-19 खोपको कमतिीमा एक खुराक नलगाएको िए के हुन्छ?

जि सवास्य आर्रेश िागू भएको ष्टमन्र्रेखि आवशयक्ा पूरा िगिने कुिै पनि कम्दचारीिाई काय्दस्िमा प्रव्रेश गि्द दरइि्रे छैि। यदर ्पाईंि्रे िोप 
िगाउिु पिने आवशयक्ा पूरा गिु्दभएि र यो िागू हुि्रे ष्टमन्समममा ्पाईंसँग सवीकृ् नवपरी् लचनकतसकीय संक्रे ् प्रमाणपत्र छैि भि्रे, ्पाईंि्रे 
सो स्रेवामा कामिाई निरन््र्ा दरि सकिुहुन्न।

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-on-use-of-covid-19-vaccines-in-an-outbreak-setting
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/vaccine/Pages/aged-care.aspx#exemptions

