
कोोभि�ड-19 कोो खोोप 

यसपाालीीकोो जााडोो मौौसमौमौा तपााईंली ेआफूू र आफ्नाा प्रि�यजानाहरूलीाई सुरक्षि�त राख्नकोा लीागि� �नान सके्ने सबैभैन्दाा 
मौहत्त्वपूार्णन कुोरा भनाकेोो कोोक्षिभडो-19 र फ्लूकूोो खोोपा ली�ाउना ुहो। थोोरै मौाप्रिनासहरूसँ� आफैू बैढेेकोो �ाकृोप्रितको 
�प्रितर�ा हुनेा भएकोालेी यसपाालीी जााडोो मौौसमौमौा धेरैे मौाप्रिनासहरूलीाई फ्लू ूहुनेा सम्भाावनाा छ र तपााईंलीाई एकैो 
समौयमौा फ्लू ूर कोोक्षिभडो-19 हुन्छ भनेा, तपााईं �म्भाीर रूपामौा प्रिबैरामौी हुना सके्ने सम्भाावनाा हुन्छ। दक्षि�र्ण पूावन 
लीण्डनामौा रहकेोो NHS लेी प्रिनावासीहरूलीाई सरुक्षि�त रहना र पाहिहलेी नैा खोोपा ली�ाएकोा हजाारौ � मौाप्रिनासहरूसँ� 
सामौलेी हुना आग्रह �रिररहेकोो छ।

थप जाानकोारीी छ वाा तपाईंलेे आफ्नो ज्यााब छुटााउन ु�एकोो �नी चि�न्ति�त हुनुहुन्छ?
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

12-15: 12-15 वर्षनकोा धेरैेजासोलेी 
आफ्नाै प्रिवद्याालीयमौा खोोपा ली�ाउना पााउनाे 
छना।् उनाीहरू राप्रि�िय बैहुिकोङ सेवामौाफून त 
खोोपा केोन्द्रमौा अपाोइन्टमौेन्ट प्रिनाधेानरर्ण 
�नान र केोही वाको-इना क्लि�प्रिनाकोहरूमौा 
जााना सक्छना।् केोही स्वाास्थ्य अवस्थााहरू 
भएकोा मौाप्रिनासहरूलीाई उनाीहरूकोो GP वा 
प्रिवशेेर्षज्ञलेी सम्पकोन  �नाुन हुनाे छ।

बुस्टरी खोोप:
तपााईंलेी दोस्रोो मौात्राा कोम्तीीमौा तीना मौहिहनााअघि� 
ली�ाउनाुभएकोो घिथोयो र तपााईं प्रिनाम्न भएमौा बैसु्टर 
खोोपा ली�ाउना सकु्नेहुन्छ:
• 18 वर्षन वा सोभन्दाा बैढेी उमौेरकोो भएमौा
• अन्तर्निनाहिहत स्वाास्थ्य अवस्थााहरू भएकोो 

16 + वर्षनकोो भएमौा जासलेी तपााईंलीाई 
�म्भाीर कोोक्षिभडो-19 कोो उच्च जाोखिखोमौमौा 
पाुर् याउँछ।

तपााईंकोो दोस्रोो मौात्रााकोो �ाथोगिमौकोता र गिमौप्रितकोो 
आधेारमौा तपााईंलीाई बैसु्टर ली�ाउनाकोा लीागि� 
बैोलीाइनाे छ।
नाया ँउमेौर समूौहहरू योग्य हुना सक्छना।् कृोपाया 
www.nhs.uk/wintervaccinations 
मौा �एर नावीनातमौ सुझााव हेनाुनहोस्

तेस्रोो प्रााथमि�को �ात्राा:
तपााईं 12 वर्षनभन्दाा बैढेी उमौेरकोो हुनाुहुन्छ 
र तपााईंलेी पाहिहलीो वा दोस्रोो मौात्राा ली�ाउँदा 
�प्रितर�ा �र्णालीी �म्भाीर रूपामौा कोमौजाोर 
घिथोयो भनाे, तपााईंलीाई दोस्रोो मौात्राा ली�ाएपाछिछ 
सामौान्यतया ली�भ� 8 हप्ताामौा खोोपाकोो तसे्रोो 
मौात्राा हिदइनाे छ।

तपााईंलेी अस्पताली सेवामौा, GP सँ� वा 
फूामौेसीमौा �एर तेस्रोो �ाथोगिमौको मौात्राा ली�ाउना 
सकु्नेहुन्छ। स्वाास्थ्य स्यााहार पेाशेेवरलेी तपााईं 
खोोपा ली�ाउना योग्य हुनाुहुन्छ वा हुनाुहुन्न 
भनाी र तपााईंलीाई खोोपा ली�ाउनाे गिमौल्दोो 
समौयकोो सुझााव हिदनाु हुनाे छ। 

16+: तपााईं 16 वर्षन वा सोभन्दाा बैढेी 
उमौेरकोो हुनाुहुन्छ भनाे, तपााईं आफ्नाो GP मौाफून त 
वा राप्रि�िय बैहुिकोङ सेवा �यो� �रेर अपाोइन्टमौेन्ट 
नाछिलीइकोना वाको-इना क्लि�प्रिनाकोमौा �एर आफ्नाो 
खोोपा ली�ाउनाे प्रिनार्णनय छिलीना सकु्नेहुन्छ। तपााईंलीाई 
अक्षिभभावकोीय सहमौप्रित चााहिहदैँना।

योो जााडो �ौस��ा आफ्नो प्रातितरीक्षाा 
बढााउनहुोोस्



फ्लूकूोो खोोप 

फ्लूकूोो खोोपा एउटाा सुरक्षि�त र �भावकोारी खोोपा हो। फ्लूबूैाटा �म्भाीर रूपामौा प्रिबैरामौी हुना ेजाोखिखोमौमौा भएकोा 
मौाप्रिनासहरूलीाई सुरक्षि�त हुना मौद्दत �नानकोा लीागि� NHS मौा यो �ते्येको वर्षन हिदइन्छ। तपााईंलीाई कोोक्षिभडो-19 
भएकोो हो भनेा, फ्लूकूोो खोोपा ली�ाउना सुरक्षि�त छ। यो फ्लूकूोो रोकोथोामौ �नानमौा मौद्दत �नान पाप्रिना �भावकोारी हुनेा 
छ। केोही मौाप्रिनासहरू फ्लू ूर कोोक्षिभडो-19 कोा बैसु्टर खोोपाहरू दवुकैोा लीागि� योग्य हुना सक्छना।् तपााईंलीाई दवु ैखोोपा 
�दाना �रिरन्छ भनेा, प्रितनाीहरू एकैो समौयमौा ली�ाउना सुरक्षि�त हुन्छ।

NHS मौा प्रिनाम्न वयस्कहरूलीाई फ्लूकूोो खोोपा प्रिनाःशुेल्क हिदइन्छ:
• 50 र सोभन्दाा बैढेी उमौरेकोा (31 मौाचान 2022 सम्म 50 वर्षन पागुु्नु हुनाे 

व्यक्ति�हरू ली�ायत)
• केोही स्वाास्थ्य अवस्थााहरू भएकोा
• �भनवती भएकोा
• दी�नकोालीीना आवासीय स्यााहारमौा भएकोा
• स्यााहारकोतानकोो भत्ताा �ाप्ता �नेा वा तपााईं प्रिबैरामौी भएमौा, जाोखिखोमौमौा 

हुना ेवदृ्ध वा अपााङ्ग व्यक्ति�कोा लीागि� मौखु्य स्यााहारकोतान भएकोा
• स�क्रमौर्णहरू हुना सके्ने सम्भाावनाा बैढेी भएकोो कोसैसँ� बैस्नेे
• फ्रन्टलीाइना स्वाास्थ्य वा सामौाजिजाको स्यााहार कोायनकोतान भएकोा
तपााईं �भनवती वा अपाोइन्टमौने्ट छिलीएर अस्पतालीमौा आउनाभुएकोो हो भनेा, 
वयस्कहरूलेी तपााईंकोो GP सजानरी, सेवा �दाना �नेा फूामेौसी, तपााईंकोो 
गिमौडोवाइफू सेवामौा NHS फ्लूकूोो खोोपा ली�ाउना सकु्नेहुन्छ।

बालेबाचिलेकोावायोस्कहोरू
बैालीबैाछिलीकोालीाई सजिजालैीसँ� फ्लू ूलीाग्नु सक्छ र फैूलीाउना सक्छना।् उनाीहरूलीाई 
खोोपा ली�ाइहिदनाालेी फ्लूबूैाटा असुरक्षि�त बैच्चा र वदृ्ध मौप्रिनासहरू जास्ताा अन्य 
व्यक्ति�हरू पाप्रिना सुर�ा हुन्छना।् NHS मौा प्रिनाम्नकोा लीागि� नााकोमौा से्प्रे �नेा फ्लूकूोो 
खोोपा प्रिनाःशेलु्क उपालीब्ध छ:
• 31 अ�स्ट 2021 मौा 2 वा 3 वर्षनकोो उमौरे पा�ेुकोा बैाछिलीबैाछिलीकोा - 1 

सेप्टेमे्बर 2017 र 31 अ�स्ट 2019 कोो बैीचामौा जान्मि�एकोा
• �ाथोगिमौको प्रिवद्याालीयकोा सबै ैबैालीबैाछिलीकोा (6 औं � वर्षनकोो रिरसपे्सना)
• मौाध्यगिमौको प्रिवद्याालीयमौा भएकोा 7 देखिखो 11 वर्षनकोो उमौरेसम्मकोा सबै ै

बैालीबैाछिलीकोा
• दी�नकोालीीना स्वाास्थ्य अवस्थााहरू भएकोा 2 देखिखो 17 वर्षनसम्मकोा 

बैालीबैाछिलीकोा
फ्लूबूैाटा उच्च जाोखिखोमौमौा पानेा दी�नकोालीीना स्वाास्थ्य अवस्थाा भएकोा 6 मौहिहनाादेखिखो 
2 वर्षनसम्मकोा बैालीबैाछिलीकोालीाई नााकोबैाटा से्प्रे �नाुनकोो सट्टाामौा फ्लूकूोो खोोपाकोो 
इन्जाके्सना �दाना �रिरनेा छ।
बैालीबैाछिलीकोाली ेआफ्नाो GP अभ्याास वा सामौदुायियको क्लि�प्रिनाको वा आफ्नाो 
प्रिवद्याालीय खोोपा सवेामौाफून त फ्लूकूोो खोोपा ली�ाउना सक्छना।्

थप जाानकोारीी छ वाा तपाईंलेे आफ्नो ज्यााब छुटााउन ु�एकोो �नी चि�न्ति�त हुनुहुन्छ?
www.nhs.uk/wintervaccinations

योो जााडो �ौस��ा आफ्नो प्रातितरीक्षाा 
बढााउनहुोोस्


