योो जााडोो मौौसममाा आफ्नोो प्रति�रक्षाा
बढााउनुुहोोस््
यसपाालीीकोो जााडोो मौौसममाा तपााईंलेे आफूू र आफ्नाा प्रि�यजनहरूलााई सुुरक्षि�त रााख्नकाा लाागि� गर्नन सक्नेे सबैैभन्दाा
महत्त्वपूूर्णण कुुराा भनेेकोो कोोभि�ड-19 र फ्लूूकोो खोोप लगााउनुु होो। थोोरैै माानि�सहरूसँँ ग आफैै बढेेकोो प्रााकृृति�क
प्रति�रक्षाा हुनेे भएकाालेे यसपाालीी जााडोो मौौसममाा धेेरैै माानि�सहरूलााई फ्लूू हुनेे सम्भाावनाा छ र तपााईंलााई एकैै
समयमाा फ्लूू र कोोभि�ड-19 हुन्छ भनेे, तपााईं गम्भीीर रूपमाा बि�राामीी हुन सक्नेे सम्भाावनाा हुन्छ। दक्षि�ण पूूर्वव
लण्डनमाा रहेेकोो NHS लेे नि�वाासीीहरूलााई सुुरक्षि�त रहन र पहि�लेे नैै खोोप लगााएकाा हजाारौंं � माानि�सहरूसँँ ग
साामेेल हुन आग्रह गरि�रहेेकोो छ।

कोोभि�ड-19 कोो खोोप
12-15: १२-१५ वर्षषकाा

बाालबाालि�कााहरूलााई उनीीहरूकोो खोोप वि�द्याालयमाा
वाा स्थाानीीय साामुुदाायि�क काार्ययक्रमहरूमाा प्रस्तााव
गरि�नेछ
े । उनीीहरूलेे रााष्ट्रि�यि बुुकिं�ंग सेेवाा माार्फफ त
खोोप केे न्द्रमाा अपोोइन्टमेेन्ट पनि� लि�न सक्छन््,
र वााक-इन क्लि�नि�कहरूमाा पनि� उपस्थि�त
हुन सक्छन््। स्वाास्थ्य अवस्थाा भएकााहरूलााई
उनीीहरूकोो जीीपीी वाा वि�शेेषज्ञद्वााराा सम्पर्कक गरि�नेछ
े ।

16+: यदि� तपााइँँ १६ वर्षष वाा मााथि�कोो

हुनुुहुन्छ भनेे तपााईं बि�नाा अपोोइन्टमेेन्ट वााक-इन
क्लि�नि�कमाा, तपााईंकोो जीीपीी माार्फफ त वाा रााष्ट्रि�िय
बुुकिं�ंग सेेवाा प्रयोोग गरेेर तपााइँँ कोो खोोप लि�न
सक्नुुहुन्छ। तपााईंलााई अभि�भाावककोो सहमति�
आवश्यक पर्दैैन।

बुुस्टर खोोप:

बूूस्टर खोोप: यदि� तपााइँँ लेे दोोस्रोो खोोप कम्ति�माा
तीीन महि�नाा अघि� लगााउँँ नुु भएकोो थि�योो र
तपााइँँ नि�म्न हुनुुहुन्छ भनेे तपााइँँ लेे बुुस्टर खोोप
प्रााप्त गर्नन सक्नुुहुन्छ:
•

१६ वर्षष वाा मााथि�कोो उमेेर

•

१२-१५ उमेेरकोो अन्तर्नि�हि�त स्वाास्थ्य
अवस्थााहरू जसलेे तपााईंलााई गम्भीीर
कोोभि�ड््-१९ कोो उच्च जोोखि�ममाा रााख्छ।

नयाँँ� उमेेर समूूहहरू योोग्य हुन सक्छन्् । कृृ पयाा
नवीीनतम सल्लााह जाँँ�च गर्नुु�होोस्् www.nhs.
uk/wintervaccinations

तेेस्रोो प्रााथमि�क माात्राा:

यदि� तपााइँँ १२ वर्षष वाा मााथि�कोो हुनुुहुन्छ र
तपााइँँ कोो पहि�लोो वाा दोोस्रोो खोोपकोो समयमाा
तपााईंकोो प्रति�रक्षाा प्रणाालीी गम्भीीर रूपमाा
कमजोोर थि�योो भनेे,तपााइँँ लेे दोोस्रोो खोोप
लगााएकोो लगभग ८ हप्ताा पछि� तपााइँँ लााई
खोोपकोो तेेस्रोो खुुरााक प्रस्तााव गरि�नेेछ।
तपााईंलेे आफ्नोो तेेस्रोो प्रााथमि�क खुुरााक
अस्पतााल सेेवाा, जि�पीी वाा सहभाागीी फाार्मेेसीी
(औषधि� पसल)माा प्रााप्त गर्नन सक्नुुहुन्छ
। एक स्वाास्थ्य सेेवाा पेेशेेवरलेे तपााइँँ योोग्य
हुनुुहुन्छ र तपााइँँ कोो लाागि� योो खुुरााक लि�नेे
उत्तम समय होो भनेेर सल्लााह दि�नेेछ।

थप जाानकाारीी छ वाा तपााईंलेे आफ्नोो ज्यााब छुु टााउनुु भएकोो भनीी चि�न्ति�त हुनुुहुन्छ?

www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

योो जााडोो मौौसममाा आफ्नोो प्रति�रक्षाा
बढााउनुुहोोस््
फ्लूूकोो खोोप एउटाा सुुरक्षि�त र प्रभाावकाारीी खोोप होो। फ्लूूबााट गम्भीीर रूपमाा बि�राामीी हुनेे जोोखि�ममाा भएकाा
माानि�सहरूलााई सुुरक्षि�त हुन मद्दत गर्ननकाा लाागि� NHS माा योो प्रत्येेक वर्षष दि�इन्छ। तपााईंलााई कोोभि�ड-19
भएकोो होो भनेे, फ्लूूकोो खोोप लगााउन सुुरक्षि�त छ। योो फ्लूूकोो रोोकथााम गर्ननमाा मद्दत गर्नन पनि� प्रभाावकाारीी हुनेे
छ। केे हीी माानि�सहरू फ्लूू र कोोभि�ड-19 काा बुुस्टर खोोपहरू दुवैु का
ै ा लाागि� योोग्य हुन सक्छन््। तपााईंलााई दुवैु ै खोोप
प्रदाान गरि�न्छ भनेे, ति�नीीहरू एकैै समयमाा लगााउन सुुरक्षि�त हुन्छ।

फ्लूूकोो खोोप
वयस्कहरू

NHS माा नि�म्न वयस्कहरूलााई फ्लूूकोो खोोप निः�ःशुुल्क दि�इन्छ:
• 50 र सोोभन्दाा बढीी उमेेरकाा (31 माार्चच 2022 सम्म 50 वर्षष पुुग्नुु हुनेे
व्यक्ति�हरू लगाायत)
• केे हीी स्वाास्थ्य अवस्थााहरू भएकाा
• गर्भभवतीी भएकाा
• दीीर्घघकाालीीन आवाासीीय स्यााहाारमाा भएकाा
• स्यााहाारकर्तााको
� ो भत्ताा प्रााप्त गर्नेे वाा तपााईं बि�राामीी भएमाा, जोोखि�ममाा
हुनेे वृृद्ध वाा अपााङ्ग व्यक्ति�काा लाागि� मुुख्य स्यााहाारकर्ताा� भएकाा
• संंक्रमणहरू हुन सक्नेे सम्भाावनाा बढीी भएकोो कसैैसँँग बस्नेे
• फ्रन्टलााइन स्वाास्थ्य वाा साामााजि�क स्यााहाार काार्ययकर्ताा� भएकाा
तपााईं गर्भभवतीी वाा अपोोइन्टमेेन्ट लि�एर अस्पताालमाा आउनुुभएकोो होो भनेे,
वयस्कहरूलेे तपााईंकोो GP सर्जजरीी, सेेवाा प्रदाान गर्नेे फाार्मेेसीी, तपााईंकोो
मि�डवााइफ सेेवाामाा NHS फ्लूूकोो खोोप लगााउन सक्नुुहुन्छ।

बाालबाालि�काा

बाालबाालि�काालााई सजि�लैसँै ँ ग फ्लूू लााग्न सक्छ र फैै लााउन सक्छन््। उनीीहरूलााई
खोोप लगााइदि�नाालेे फ्लूूबााट असुुरक्षि�त बच्चाा र वृृद्ध मनि�सहरू जस्ताा अन्य
व्यक्ति�हरू पनि� सुुरक्षाा हुन्छन््। NHS माा नि�म्नकाा लाागि� नााकमाा स्प्रेे गर्नेे फ्लूूकोो
खोोप निः�ःशुुल्क उपलब्ध छ:
• 31 अगस्ट 2021 माा 2 वाा 3 वर्षषकोो उमेेर पुुगेका
े ा बाालि�बाालि�काा - 1
सेेप्टेम्ब
े र 2017 र 31 अगस्ट 2019 कोो बीीचमाा जन्मि�एकाा
• प्रााथमि�क वि�द्याालयकाा सबैै बाालबाालि�काा (6 औंं वर्षषकोो रि�सेप्स
े न)
• मााध्यमि�क वि�द्याालयमाा भएकाा 7 देेखि� 11 वर्षषकोो उमेेरसम्मकाा सबैै
बाालबाालि�काा
• दीीर्घघकाालीीन स्वाास्थ्य अवस्थााहरू भएकाा 2 देेखि� 17 वर्षषसम्मकाा
बाालबाालि�काा
फ्लूूबााट उच्च जोोखि�ममाा पर्नेे दीीर्घघकाालीीन स्वाास्थ्य अवस्थाा भएकाा 6 महि�नाादेेखि�
2 वर्षषसम्मकाा बाालबाालि�काालााई नााकबााट स्प्रेे गर्नुुको
� ो सट्टाामाा फ्लूूकोो खोोपकोो
इन्जेक्स
े न प्रदाान गरि�नेे छ।
बाालबाालि�काालेे आफ्नोो GP अभ्याास वाा साामुुदाायि�क क्लि�नि�क वाा आफ्नोो
वि�द्याालय खोोप सेेवाामाार्फफ त फ्लूूकोो खोोप लगााउन सक्छन््।

थप जाानकाारीी छ वाा तपााईंलेे आफ्नोो ज्यााब छुु टााउनुु भएकोो भनीी चि�न्ति�त हुनुुहुन्छ?

www.nhs.uk/wintervaccinations

