
टो#यो महानगरपा-लका, 1कता -सट4  

को-भड-१९ को :याि#सन स<ब>धी जानकार4  

सरकार4 खचDमा सबलैाई GनशJुक :याि#सन Kदान गर4ने 

 

:याि#सनको K1Nया  

१ कOहले :याि#सन Oदईदैछ ता-लका चेक गनुDहोस। 

को-भड -१९ को :याि#सन Rच1कSसाकमT, वWृद वWृदा, र Gन<न उJलेYखत 

रोग भएका [यि#तह\बाट Nमश श\ु हुनेछ। 

कृपया :याि#सन लगाऊने तापाईको पालो कOहले आउछ चेक गनुDहोस र 

तबस<म पखDनहूोस। 

 

※कृपया सरकारले गन̀ सावDजGनक घोषणाको Kतीdा गनुDहोस। यो घोषणा तपाईले 

eवाefय,gम तथा कJयाण म>iालयको होमपेज र तपाई बeनहुुने -सट4 अथवा 

नगरपा-लकाको परामशD डeेक माफD त चेक गनDस#न ुहुनेछ। 

※वWृध वWृधा, र Gन<न उJलेYखत रोग भएका [यि#तह\को दायरा थाहा पाउन कृपया 

पछाडीको पेज हेनुDहोला। 

※ :याि#सन लगाउन चाहने सबलैाई :याि#सन Kदान गlरनेछ यWयmप केह4 संभाmवत 

Oढलाई हुने कुरालाई भने नकानD सकpदैन। कृपया पणूD qबrवसताका साथ केह4 समय 



पखDनहूोस। 

२. अeपताल, मेuडकल ि#लGनक अथवा :याि#सन लगाऊने eथलह\ कसर4 खोvने। 

कृपया तपाई बeने -सट4 वा नगरपा-लकाको होमपेज र जार4 गर4एका सावDजGनक 

सचूना माफD त उRचत अeपताल,मेuडकल ि#लGनक/:याि#सन -लन स1कने ठाँऊ 

खोvनहुोस जहाँबाट तपाईले :याि#सन -लन स#नहुुनेछ। 

※तपाईले 「कोरोना वाकुRचन नाभी 」(को-भड -१९को सावDजGनक वेब साइड) माफD त 

:याि#सन Kा}त गनDस#न ुहुनेछैन। mवeततृ जानकार4को लाRग,कृपया :याि#सनको लाRग  

Gन<न सावDजGनक सचूना वेब साइड हेनुDहोला कोरोना वाकुRचन नाभी 」: https://v-

sys.mhlw.go.jp 

※यOद तपाईले उRचत अeपताल,मेuडकल ि#लGनक/:याि#सन लगाऊने eथान भेटाउन 

स#नभुएन भने, तपाई बeने ठाऊँको नगरपा-लका वा -सट4 अ1फसमा सोãन स#नहुुनेछ। 

※अeपताल भनाD भएका वा जेलमा रहेका [यि#तह\ बाहेक अ>यको हकमा तपाई 

ब-सरहेको नगरपा-लका वा -सट4 -भi न ै (तपाईको आवासीय काडDमा भएको ठेगाना 

अन\ुप):याि#सन Kा}त गनुDहुनेछ। तपाईको आवासीय काडDमा भएको ठेगाना भ>दा बाOहर 

:याि#सन Kा}त गन̀ स<ब>धमा कृपया पछाडीको पेजमा हेनुDहोला। 

※:याि#सन lरजभD गनD कृपया 1कता -सट4का मेuडकल संeथाहåमा कOहJय ैपGन सीध ै

फोन नगनुDहोला। 

 



३. :याि#सन कसर4 lरजभD  गन̀ र Kा}त गन̀  

कृपया lरजभ̀सन -सeटम माफD त lरजभD गनुDहोस अथवा कल से>टरमा कल गनुDहोस।   

कृपया 1कता -सट4को वेब साइट माफD त lरजभ̀शन -सeटममा खोJनहुोस। 

https://www.city.kita.tokyo.jp/wakuchin.html 

यOद तपाईलाई lरजभ̀सन -सeटम खोJन समeया भएमा ,कृपया कायाDलय खJुने Oदनमा  

qबहान ९बजे देखी साँझ ५बजे स<म टोल ñp नं : ०१२०-८०१-२२२ मा फोन गनुDहोला।  
:याि#सन -लन जाँदा साथमा -लएर जानपून̀ कुराह\ : 

-कुपन Oटकेट (यो जानकार4को साथमा संलôन गर4एको छ) 

-आöनो पlरचय खJुने कागजात (õाई-भगं लाइसे>स, इ>सरेु>स काडD आOद) 

- दईु पटक :याि#सन लगाउनको लाRग मेuडकल ई>टर:य ूसीटहå (यो जानकार4को साथमा 

संलôन गर4एको छ) 

 

※:याि#सन -लनभु>दा अगाuड, कृपया तापाईको शर4रको तापNम ना}नहुोस र यOद 

तपाईलाई eपúट åपमा vवरो देखीएको छ भने :याि#सन लगाऊने काम रो#नहुोस र 

-सeटम माफD त lरजभ̀शन रWद गनुDहोस अथवा कल से>टरमा स<पकD  गनुDहोस। 

※:याि#सन सामा>यतया, डJेटोईड मांसपेशीहå (माRथJलो पाखरुाको मांसपेशी)मा Oदई>छ 

Sयसलेै कृपया पाखरुा सिजल ैखोJन -मJने कपडा लगाएर आऊनहुोला। 



※:याि#सनको राùो Kभावकाlरताको लाRग, Gनिrचत समयको अ>तरालमा दईु पटक एकै 

1क-समका :याि#सन -लन आवrयक छ। 

※यस ैसचूनाको साथमा संलôन गर4एको कुपन Oटकेट [दईु पटकको लाRग :याि#सन 

Oटकेट] र [:याि#सन परूा भएको  सOटD1फकेट] एउटै -सटमा छ, कृपया यी दबु ैनछूटाइकन 

-लएर आऊनहुोस। 

 

◎ वãृदह\को लाRग :याि#सनको श\ु  

यो :याि#सन Kाथ-मकताको आधारमा ता-लकाबWध अनशुार वãृद [यि#तह\लाई द4इने 

छ, जो सन २०२१मा ६५ बषD वा सो भ>दा माRथका छन अथवा सन १९५७, एmKल १ 

भ>दा आगाuड ज>मेका छन। 

 

◎ Sयeता [यि#तह\ जो सँग Gन<न -लYखत रोगह\ छन 

एक व एक भ>दा बढ4 Gन<न उJलेYखत रोगहå भएका अथवा यी सतDहå लागू हुने 

हकमा (सन २०२१,माचD १को -मGत अनशुार, साथ ैयeतो पlरभाषा भmवúयमा पlरवतDन 

हुनस#ने) 

क. Sयeता [यि#तह\ जो Gनय-मत अeपताल जानपुन̀ वा Gन<न -लYखत रोग र 

अवeथा रह4 अeपताल भनाD भईराखेका   

१) rवास Krवासको द4घD रोग 



२) मटुुको द4घD रोग (साथ ैउ¢च र#तचाप स<ब>धी रोग) 

३) 1क£नीको द4घD रोग  

४) कलेजोको द4घD रोग (जeतो कलेजोको -सरो-सस) 

५) डा#टरको Gनगरानीमा रहेको इ>स-ुलन वा आ>तlरक औषRध ल4ईरहेको मधमेुह 

रोगी  वा मधमेुहका जOटल अवeथाहå  

६) र#त रोग (आइरन कमीको एGन-मया बाहेक)  

७) KGतरोधाSमक dमताको खराबी एवं घातक ¶यमूरको उपचार गlररहेको  

८) Sयeतो उपचार जसले KGतरोधाSमक dमता खराब गlररहेको अवeथा जeतोकp 

eटेरोईड  औषRधको Kयोग  

९) इ<यनूोलोिजक असामा>यताका कारण -सिजDत >यरूोलोिज रोग वा >यरुोमeकूलर 

रोग  

१०) >यरूोलोिज रोग वा >यरुोमeकूलर (जeतो rवासKrवास स<ब>धी अGनय-मतता) 

रोगका कारण हुने  

११) Nोमोसोमल असामा>यता 

१२) ग<भीर मान-सक -शार4lरक अश#तता (ग<भीर शार4lरक अश#तता र ग<भीर 

मान-सक अस>तलुन दबु ैभएको) 

१३)  Gनßा एपGनया -स>õोम  
१४)  ग<भीर मान-सक अस>तलुन (मान-सक अस>तलुनको उपचारको लाRग 



अeपताल भनाD भएको) वा मान-सक अस>तलुन भएको eवाefय तथा समाज 

कJयाण पlरषदको Kमाणपi वाहक वा {ग<भीर र Gनर>तर} मनोगत 

lरहाqब-लटेशन वा बौWRधक अश#तता (lरहाqब-लटेशन Kमाणपi वाहक) 

 

ख. BMI ३० वा सो भ>दा माथी भएका [यि#तह\  

※BMI = शार4lरक तौल (1कलोØाम)÷ऊचाई (-मटर)÷ऊचाई (-मटर) 

※ BMI ३० को उदाहरण : तौल ८७ 1कलोØाम  र ऊचाई १७० से>ट4मीटर (१.७मीटर), 

तौल ७७ 1कलोØाम र ऊचाई १६० से>ट4मीटर (१.६ मीटर) 

 

◎ नगरपा-लका बाOहरको लाRग :याि#सन जहाँको तपाईसँग आवासीय काडD छ  

• जो [यि#तह\ अeपताल भनाD भएका छन वा जेलमा छन ऊनीह\को हकमा जहाँ 

छन Sयह4को मेuडकल संeथान वा सqुबधा -लने छन। ⇒ कृपया स<बि>धत मेuडकल 

संeथान वा सqुबधा सँग परामशD गनुDहोस। 

• Sयी [यि#तह\को लाRग जो सँग उJलेYखत रोगह\ छन उनीहåले SयOहको मेuडकल 

संeथानहåमा :याि#सन -लनेछन जहाँ उनीहå उपचार गlररहेका छन।⇒ कृपया 

स<बि>धत मेuडकल संeथान वा सqुबधा सँग परामशD गनुDहोस। 

• जो आöनो आवासीय काडD भएको भ>दा फरक नगरपा-लकामा बसोबास गर4रहेका 

छन ⇒ उनीहå बeने ठाऊँमा :याि#सन -लन संभावना छ। कृपया「कोरोना वाकुRचन 



नाभी」(को-भड -१९को सावDजGनक वेब साइड) चेक गनुDहोला वा तपाई बeनहुुने 

-सट4 अथवा नगरपा-लकाको परामशD डeेकमा परामशD गनुDहोला। 

तपाईले :याि#सन -लनको लाRग, तपाईको सहमGत आवrयक पछD। यOद तपाई कुन ैरोगको 

उपचार गlररहन ुभएको छ वा तापाईको eवाefयमा पणूD qबrवeथ हुनहुुदैन भने,कृपया 

तापाईको डा#टरसँग परामशD गनुDहोस र Sयसपछ± तपाईले -लनस#ने कp -लन नस#ने  

बारेमा GनणDय गनुDहोस।  

को-भड-१९ को :याि#सनको Kभावकाlरता र सरुdाको बारेमा qबeततृ जानकार4को लाRग 

कृपया Kधानम>iीको आRधकाlरक आवासीय वेब साइटमा :याि#सनका लाRग qबशषे पúृठ 

हेनुDहोस। 

  Url:  xxxxxxxxxxx 

यOद तपाईले वेब साइट खोJन स#नभुएन भने, कृपया तपाई बसोबास गन̀ ठाऊँको 

नगरपा-लका वा -सट4 कायाDलयको सJलाह -लन स#नहुुनेछ। 

जानकार4 समय समयमा पlरवतDन हुन स#नेछ। 

टो#यो महानगरपा-लका,1कता -सट4 को-भड-१९ :यि#सनेसनको लाRग कल से>टर  

टोल ñp नं : ०१२०-८०१-२२२, कायाDलय खJुने Oदनमा qबहान९बजे देखी साँझ५बजे स<म 


