नयााँ कोरोना भ्याम्भिन खोप लगाउने
बारे मा सूचना
भ्याक्सिन (हन:शु ल्क) हसत्तैमा
लगाउन पाईन्छ।

Ⓒ大田区

ज्येष्ठ नागररक (65 वर्ष र्भन्दा माडथ) लाई धमाधम खोप डिन सुरु र्भएको छ।
वडाले अहिलेसम्म सामूहिक फैलावट ि गम्भीि िोग भएका वृद्धाश्रममा भनाा हुनेिरूका लाहग लहित गर्दै खोप हर्दने कार्ा अगाहड बढाईििे को छ।
िाल, 65 वर्ा भन्दा माहिका सबैजनालाई खोपको हटकट पठाउने तर्ािी सम्पन्न भईसकेको छ।
※ओताकुमा आफ्नो नाम र्दताा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई (स्योउवा 32साल अहिल 1तारिख भन्दा अहि जक्सिएका व्यक्सििरु) लहित गरिएको छ।

1

(मे महिनाको 21 तारिख सम्ममा आउने छ)

खोपको कुपन आउने छ।

10-अङ्कको खोपको कुपन नम्बर ररसर्भेसन
गने बेला आवश्यक हुन्छ।

सुन्तला रङ्गको खाममा आउने छ।

000000000
0
見本

見本

▲खोपको कुपन (कुपन)
थप रूपमा, एक प्रारम्भिक मेडिकल चेकअप पाना, खोप डिइने स्थानहरूको सूची र खोपको बारे मा डवस्तृत जानकारी पडन पठाईन्छ।

2

समय ररसर्भेसन गने

सामू डहक खोपहरू मे 21ताररख(शुक्रबार)र व्यम्भिगत
खोप जुन 1ताररख (मं गलबार) बाट क्रडमक रूपमा
ररसर्भेसन स्वीकार गररने छ। खोप डिइने स्थानहरू र
ररसर्भेसनका बारे मा जानकारी प्राप्त गनषका लाडग
कृपया यस पृष्ठको पछाडिको र्भागमा हे नुषहोस् ।

इन्टिनेटबाट रिसभेसन गने

रिसभेसन गने तरिका

https://v-yoyaku.jp/131113-ota
▲रिसभेसन र्िााँ

टे हलफोनद्वािा रिसभेसन ओताकु नर्ााँ कोिोना भ्याक्सिन खोप कल सेन्टि

☎03－6629－6342
हबिान 8:30 बाट सााँ झ 5:15 सम्म (आइतबाि, सिकािी हबर्दा बािे क)
★ओताकु नयााँ कोरोना भ्याम्भिन खोप बहुर्भार्ी व्याख्या सेवा

☎03－6436－4731
※मुख्य कायाषलय र्भवन, क्षे त्रीय का कायाषलयहरूमा ररसर्भेसन स्वीकृत हुाँ िैन।
याषलय र्भवनहरू वा विाको डवशेर् शाखा

र्द्यहप सुरूमा रिसभे सन गना
75 वर्ा

खोप लगाउने डिन

तल उल्ले म्भखत डनम्न डतन डचजहरु डलएर
आउनु होस्
☑खोपको कुपन
☑रम्भिक मेडिकल चेकअप पाना र्भनुष होस्
(कृपया खोप लगाउने डिन घरमा तापक्रम
मापन गनुष होस्)
☑व्यम्भिगत पररचय पत्र
(जाइयूष कािष , गािीको इजाजतपत्र, स्वास्थ्य
बीमा कािष , आडि )
※माडथल्लो पाखुरामा सुई डिइने र्भएकोले
सडजलै कााँध डनकाल्न डमल्ने लुगा लगाएर
आउनु होला।

पहिलो खोप लगाएको 3 िप्तापहछ र्दोस्रो खोप
लगाउनुिोस् ।

गाह्रो हुने सम्भावना भएतापहन जू नको अन्त्यसम्म 65 वर्ा

माहि उमे िका सबैलाई पर्ाा प्त भ्याक्सिन आपूहता गना सिम हुने आशा गरिएको छ। गम्भीि िोगको
उच्च जोक्सखममा पने

3

भन्दा माहिका व्यक्सििरुले सक्दो चााँ र्दै रिसभे सन गनुा िोला।

सोधपुछ गनष परे मा

ओताकु नयााँ कोरोना भ्याम्भिन खोप कल सेन्टर

भ्याम्भिन अन्तगष त ताजा जानकारी,
विाको वेबसाइटमा राम्भखएको छ।

☎6629－6342

FAX 5744－1574

●नर्ााँ कोिोना भ्याक्सिनको खोप हन: शुल्क िो। तपाईंलाई कुनै पहन पैसाको लाहग सोहधने छै न।
●खोपको बािे मा कुनै शंकास्पर्द ई-मेललाई जवाफ नहर्दनुिोस् , URL नखोल्नुिोस्। शंकास्पर्द लागेमा, नर्ााँ कोिोना भ्याक्सिन िोटाला उपभोिा
िटलाइन(साहग स्योउहिस्या िटलाइन मा (☎0120-797-188)

ररसर्भेसन सम्बम्भि ※खोपको लाडग पडहले नै ररसर्भेसन गनष आवश्यक
कृपर्ा पहिलो पटक रिसभेसन गने बेलामा (तीन िप्ताको अन्तिाल पहछको हर्दनमा) र्दोश्रो पटकको रिसभेसन पहन गनुािोला।
सवाििम वडा सुहवधा अन्तगात "सामूहिक खोप" लाई िािहमकता हर्दएि िािम्भ गना िाल्नेछ ं ति तपाईंले हचहकत्सा संस्िानिरूद्वािा "व्यक्सिगत खोप"
का लाहग धेिै रिसभेसन गना सक्नुहुनेछ। कृपर्ा तपाईको नहजकको स्िानीर् हचहकत्सा संस्िा वा तपाईको परिवािको हचहकत्सकद्वािा हर्दइने खोपको
अवश्य िर्ोग गनुा िोला।
सामूडहक खोपको लाडग स्थानद्वारा ताडलका

सामूडहक खोप
(9 वटा विा सुडवधा )

पडहलो पटक ररसर्भेसन सुरु हुने

डमडत र समय

मे 21 गते (शुक्रबार) , डबहान 8:30
※ित्येक स्िानमा खोप हर्दने समर् हबिान 10 र्दे क्सख
बेलुकी 7 सम्म िो (आपुिीको （Aprico）
िर्दशा नी किमा भने हबिान 8 बजे सम्म )

खोप सुरु डमडत

खोप डमडत

खोपको स्थान

स्थान

आपुिीको （Aprico）िर्दशानी कि

कामाता 5-37-3

मे 25 तारिखबाट

ित्यक हर्दन

इकेगामी खाईकान पहिम भवन

इकेगामी 1-32-8

मे 25 तारिखबाट

मंगलबाि ि शुक्रबाि

हमनेमाची स्युखाईहसचु

र्दे नएन च्योउफू िोनच्योउ 7 -1

मे 26 तारिखबाट

सोमबाि,बु धबाि ि हबहिबाि

ओमोिी िे त्रीर् कार्ाा लर्

ओमोिी हनहश 1－12－1

जुन 1 तारिखबाट

मं गलबाि, शहनबाि ि आइतबाि

िोकुगोउ हचइहक हचखािा सुइहसन सेन्टि

नाकािोकुगोउ 2－44－11

जुन 1 तारिखबाट

मंगलबाि, शुक्रबाि ि

ओता कुहमन प्लाजा व्यार्ामशाला

हसमोमारुको 3－1－3

जुन 2 तारिखबाट

बु धबाि ि शहनबाि

च्योउफु िे त्रीर् कार्ाा लर्

र्ुहकगार्ा ओओचुकाच्योउ 4－6

जुन 5 तारिखबाट

शहनबाि ि आइतबाि

कामाता िे त्रीर् कार्ाा लर्

कामाता िोनच्योउ 2－1－1

जुन 5 तारिखबाट

जुन

कोउहजर्ा ・िाने र्दा िेत्रीर् कार्ाालर्

हिगासी कोउहजर्ा 1－21－15

जुन 6 तारिखबाट

सोमबाि, शहनबाि ि आइतबाि

※कायाष न्वयन नहुने केडह डिनहरू पडन हुन्छन्

5 ・6・12・13

आइतबाि

ि जुलाई २२ तारिख

खोपको डटकट हुलाकबाट पठाएको पत्रमा उल्लेख गररएको ररसर्भेसन ताडलका पररवतषन गररएको छ।

सुरुमा, साप्ताहिक आधािमा रिसभेसन स्वीकाने र्ोजना भएतापहन भ्याक्सिन आपूहताको मात्रा अपेहित भएकोले जुलाईको अन्त्य सम्ममा ररसर्भेसन
स्वीकार गररनेछ। (खोप लगाउनको लाहग पहिलो पटक ि र्दोश्रो पटकको रिसभेसन साँगै स्वीकाि गरिनेछ )

व्यम्भिगत खोप
(वािष मा 200 र्भन्दा बढी
डचडकत्सा संस्थान)

जुन 1 ताररख िे म्भख, व्यवस्थापन पु रा र्भएका डचडकत्सा संस्थानहरूद्वारा क्रडमक
ररसर्भेसन स्वीकार गररनेछ। (खोप जुन 7 ताररखपडछ शुरु )
केहि हचहकत्सा संस्िानिरू（※）ले मे 21 तारिख र्दे क्सख रिसभेसन स्वीकाि गनेछ (खोप मे 25 तारिख पहछ )
※आिाई आन्तरिक हचहकत्सा, न्यूिोलोहजकल क्सिहनक (हिगाशी कोउहजर्ा), इकेगामी हमनामी आन्तरिक हचहकत्सा
क्सिहनक (इकेगामी), सुजुकी क्सिहनक (ओमोिी हनहश), िासूनुमा क्सिहनक (हनहश कामाता)

▲खोप हर्दने
स्िानको बािे मा

ओताकु नयााँ कोरोना भ्याम्भिन कल सेन्टर वा ओताकु ररजर्भेसन प्रणालीमा रिसभे सन गनुा िोस्। रिसभे सन गना सहकने हचहकत्सा संस्िानिरूको लाहग, खोपको
हटकटको साि संलग्न मे हडकल संस्िानिरूको सूची िे नुािोस्। "सामू हिक खोप " ि "व्यक्सिगत खोप", एकभन्दा बढी हचहकत्सा संस्िामा डब्बल रिसभे सन गना सम्भव
छै न। सामान्य अपिे शनमा िस्तिे प हुने भएकोले कृपर्ा हचहकत्सा संस्िानिरूलाई हसधै सोधपुछ नगनुा िोला।

भ्याम्भिन लगाउाँ िा सावधानी अपनाउनु पने व्यम्भि आडि
●र्हर्द खोप लगाउने हर्दनमा 37.5℃ भन्दा माहि ज्विो छ भने

र्ोग्य नभएका व्यक्सि

●रिसभे सन गिे को छै न

●गम्भीि िोग लागे को छ

●र्स भ्याक्सिनको बािे मा (खोपको कुपनसाँ गै हनर्दे शनिरू िे नुािोस् ) गम्भीि एलजीको िहतहक्रर्ा
भएको छ ।

सावधानी अपनाउनु पने
व्यक्सि

● िाल हनम्न हबिामीिरूको लाहग उपचाि भइििे को छ
・ हृर्दर् िोग, हमगौला िोग, कलेजो िोग, िि िोग, इम्युनोडे हफहशर्न्सी, इत्याहर्दको लाहग उपचाि
गरिििे का व्यक्सििरू

कृपया आफ्नो िाक्टरसाँग
खोप लगाउाँ िा डठक होला
डक नहोला र्भनेर अडिम
रुपमा परामशष गनुषहोस्

खोपपडछ
यडि शारीररक रुपमा कुनै समस्या
आएमा सम्पर् क

・ िगत िोक्न कहठनाई वा िगतलाई हचल्लो बनाउने और्हध

(एक्सन्टकोआगु लेन्ट)

हलईिाख्नु भएको

टोडकयो नयााँ कोरोना र्भाइरस भ्याम्भिन
परामशष केन्द्र (फुकु हान्नोउ सोिान सेन्टर)

☎03－6258－5802
(24 घण्टा उपलब्ध। शडनबार, आइतबार र
छु डि सडहत)

● हनम्नहलक्सखत लिणिरू छन्
・और्हध ि खाद्य पर्दािािरूमा गम्भीि एलजीको लिणिरू
・क्रम्प्स (हिहकचुके)

64 वर्ष र्भन्दा कम उमेरका व्यम्भिका लाडग ताडलका
① 60～64 वर्ष उमे रका

खोपको कुपन जुलाईको अन्तमा पठाइने छ। र्हर्द तपाईं ① मा हुनु हुन्छ भने, आवेर्दन हर्दन आवश्यक पर्दै न,

② 16～59 वर्ष र अन्तडनषडहत डचडकत्सा अवस्था र्भएका

ति र्हर्द तपाईं ② ③ मा

व्यम्भि

अन्त्यबाट सुरू गनष ताडलकाबद्ध गररएको छ। खोपको कुपन आएपहछ कृपर्ा रिसभे सन गनुा िोस्।

③ 16 ～ 59 वर्ष र वृद्धहरूका लाडग सुडवधा डिईने
संस्थामा काम गने व्यम्भि
16-59 वर्ष का व्यम्भि

हुनु हुन्छ भने तपाईंलाई िािहमकता अनु साि कुपन पठाईने छ। खोप जुलाईको

कृपर्ा②③ का लाहग र्ोग्य व्यक्सििरूको र्दार्िा ि कसिी आवेर्दन गने भने ि हवविणिरूको लाहग वडाको
वेबसाइट िे नुािोला। ※ जू न 1तारिख, वडा बुलेहटनको माफात सूहचत गिाउनेछ ाँ।
खोपको कुपन पठाउने समर् समार्ोजन गने िहक्रर्ामा छ ाँ। हनणार् हुने

हबहत्तकै वडाको

सुहचत गिाउने छ ाँ।

"नयााँ कोरोना भ्याम्भिन खोपका लाडग मागषडनिे शन" को अडियो र ब्रे ल संस्करणहरू क्षेडत्रय
कायाष लय, अशिता कल्याण डवर्भाग र सापोटोडपयामा उपलब्ध छन् ।

नयााँ कोरोना भ्याम्भिन खोपको सूचना
कृपया ओताकुको होमपेज हेनुषहोस् ।

वेबसाइट माफात

