कोभिड-१९ खोप मन्जुरी फारम
दे शमा कोभिड-१९ फैलनबाट ननयन्त्रणको लागि कोभिड-१९ खोपको प्रबन्त्ध िरिएको हो। जसिी खोप
लिाईएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्त्छ, त्यस्तै एन्न्त्टबडीहरू विकास िनेहरूको संख्या पनन यसले कोभिड१९ बाट बढी िम्िीि बबिामी हुने सम्िािना कम िददछ। अप्रत्यक्ष रूपमा, हामी जोखखममा िहे कालाई
सुिक्षा ददन सक्छौं जो खोप इन्त्जेक्सन लिाउन अयोग्य छन ्।
इस्लाभमक धाभमदक माभमला मलेभसया सम्बन्त्धी िान्रिय मुजाकाि सभमनतको डडसेम्बि २०२० मा
आयोन्जत विशेष सभमनत बैठकद्िािा यो ननणदय िरिएको छ कक कोभिड-१९ को खोपहरू सिकािले
ननधादिण ििे काहरूको लागि अनुमनत ि अननिायद छ।
कोभिड-१९ इंजेक्शन खोपलाई (१) िा दई
ु (२) मारामा खोपको प्रकाि अनुसाि ददइनेछ। ईन्त्जेसन

सामान्त्यतया पाखुिाको मांसपेशीमा ददइन्त्छ, केही परिन्स्िनतहरूमा बाहे क। प्रदान िरिने खोपको प्रकाि
हालको खोप आपूनतद अनुसािमा िि पनेछ।

बिगतको स्वास््य अवस्था
कदहल्यै/के तपाई:
विितमा कुनै खोप (हरू) प्राप्त ििे पनछ िम्िीि दरु प्रिाििा साइड इफेक्ट

छ



छै न 

के कदहल्यै बबितमा िम्िीि एलजीको स्िास््य अिस्िाबाट िज्र
ु नु िएको

छ



छै न 

ि.

ििदिती िा ििदधािण िने योजना िदै हुनुहुन्त्छ? (मदहलाका लागि)

छ



छै न 

घ.

हाल स्तनपान ििाउं दै हुनुहुन्त्छ? (मदहलाका लागि)

छ



छै न 

क.

(जस्तै दौिा, बेहोशी ि अस्पताल िनाद) को अनुिि िनि
ुद एको छ ?
ख.

छ?

मैले यो कोभिड-१९ खोप सम्बन्त्धी जानकािी, यसको उद्दे श्य ि खोप प्राप्त िनेहरूको लागि कोभिड-१९
सूचना पानामा प्रदान ििे को खोप दीईने विगध पढे को छु/पढे ि सुनाइएको छ।
यो कािणले म यो बुझ्दछु कक:
१.

कोभिड-१९ खोप प्राप्त िदाद प्रतिकुल प्रिािहरू हुन सक्छ खोप जानकािीमा बताए अनुसाि।

२.

मेिो ननणदय / खोप प्राप्त िनद को लािी उत्पन्त्न हुने कुनै पनन जोखखमका लागि म न्जम्मेदाि
छु ककनकक खोपले ददने लािको तुलनामा यसले पाने प्रनतकूल प्रिाि/साइड इफेक्ट अनत
न्त्यून छ।

३.

खोपले पूणद रूपमा ननन्श्चत िदै न कक म िविरयमा कोभिड-१९ बाट संक्रभमत हुने छै न;

४.

कोभिड-१९ खोप प्राप्त िनद यस सहमनतमा हस्ताक्षि ििे ि, म स्िेच्छाले ननधादरित समयमा
खोपको
माराको संख्या पूिा िनद सहमत छु।

कृपया तलको मन्त्जिु ी जनाउ पिु ा िनह
ुद ोस ् (जन
ु सम्बन्न्त्धत छ िा लािू हुन्त्छ)
•

म, ........................ I.C. No/ िाहदानी नम्बि/ य.ू एन.एच.सि.आर. नं................. *सहमत/असहमत
छु कोभिड-१९ ईन्त्जेक्शन प्राप्त िनद। ........................*आफ्नो ननम्ति।

•

म, ........................ I.C. No/ िाहदानी नम्बि/ य.ू एन.एच.सि.आर. नं...................*सहमत/असहमत
छु कोभिड-१९ ईन्त्जेक्शन प्राप्त िनद। ........................ *मेरो अभििावकहरुलाई/आश्रितहरू नाम
……................................... I.C.No/िाहदानीनम्बि/यू.एन.एच.भस.आि.नं ……………………………………….

खोप लिने / नजजकको नातेदारको हस्ताक्षर

साक्षीको दस्तखत

नाम

:

नाम

:

I.C.Number/

:

I.C.Number/

:

िाहदानीनम्बि/

िाहदानीनम्बि/

यू.एन.एच.भस.आि. नं

यू.एन.एच.भस.आि. नं

भमनत

:

भमनत

:

*अप्रािंगिक िामग्री काट्नुहोला
महत्त्िपण
ू द नोट: कोभिड-१९ खोपका बािे िप जानकािीको लागि, खोप भलनेहरूको लागि कोभिड१९ सूचना पाना हे नह
ुद ोस ्।

तपाईको हार्दिक सहयोगका लाश्रग धन्यिाद। कृपया यो फारम जललननकमा फफताि गनुह
ि ोस ्।

