घरमै को�भड-19 �वरुद्धको खोप र बस्
ु टर डोज लगाउने सेवाले खोपको सहज पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको समानता सु�निश्चत गनर् मद्दत गछर्
वा�सङ्गटन राज्यका लगभग 30 प्र�तशत बा�सन्दाहरूले को�भड-19 �वरुद्ध पूणर् खोप लगाएका छै नन ् भन्ने मा�नन्छ। तथ्याङ्कले खोपले

हामीलाई भाइरसबाट सुर��त राख्छ भन्ने कुरा दे खाउँ छ। खोप लगाउनाले तपा�लाई भाइरस सरे मा गम्भीर रोग लाग्ने र मत्ृ यु हुने सम्भावना कम

गछर् र भाइरससँग सम्बिन्धत कारणले अस्पताल भनार् हुने अवस्था कम गराउन मद्दत गछर् । को�भड-19 को नयाँ प्रजा�तको �वरुद्धमा तपा�को

रोग प्र�तरोधात्मक कायम रा� मद्दत गनर्का ला�ग प्रारिम्भक खोपका साथै बस्
ु टर डोज लगाउनु मह�वपण
ू र् हुन्छ। बस्
ु टर डोजका ला�ग हाल

�सफा�रस ग�रएका खोपहरू तलको चाटर्मा दे खाइएको छ:
पूरा मात्रा लगाइएको प्रारिम्भक
खोप

खोपको बुस्टर डोजका ला�ग
आ�धका�रक उमेर

अिन्तम प्राथ�मक डोज (लागू

भएमा अ�त�रक्त डोज समेत) र

डोजको सङ्ख्या

बुस्टर डोज बीचको अन्तराल

Pfizer-BioNTech

≥ 12 वषर्

≥ 5 म�हना

1

Moderna

≥ 18 वषर्

≥ 5 म�हना

1

Janssen

≥ 18 वषर्

≥ 2 म�हना

1

आफू प�न बच्नुहोस ् र खोप लगाउन नहुने/नसक्ने व्यिक्तहरूलाई प�न बचाउन मद्दत गनुह
र् ोस ्। घरबाट बा�हर �नस्कने नसक्ने अवस्थामा रहेका

धेरै मा�नसहरू आफ्नो दै �नक आवश्यकताहरू पूरा गनर् अरूमा �नभर्र हुन्छन ् र यसै क्रममा अरू मा�नसहरू �नय�मत रूपमा उनीहरूको घरमा

आउने गछर् न ्। खोप नलगाएका वा अनजानमा नै समुदाय स्तरमा संक्र�मत भएका हुन सक्ने अन्य व्यिक्तबाट उनीहरूलाई भाइरस सन� जो�खम

हुन्छ।

तपा� वा तपा�ले �चन्नुभएको कोह� घरबाट �नस्कन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र को�भड-19 �वरुद्धको खोप वा बुस्टर डोज लगाउन आवश्यक

छ भने तलका �वकल्पहरू मध्ये कुनै एकको माध्यमबाट आजै अनुरोध गनह
ुर् ोस ्:

• घरमै खोप लगाउने सेवा प्राप्त गनर् आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य �नकायमा कल गनह
ुर् ोस ्।
• तपा�लाई घरमै खोप लगाउने सेवा चा�हन्छ भनी थाहा �दन राज्यको को�भड-19 सहायता हटलाइनमा कल गनह
ुर् ोस ्।

1-800-525-0127 वा 1-888-856-5816 डायल गनुह
र् ोस ्, अ�न # �थच्नुहोस ्। दोभासे सेवा उपलब्ध छ!

• घरमै खोप लगाउने सेवा उपलब्ध गराउन वा व्यवस्था गराउन सक्ने उपलब्ध काउन्ट� र/वा राज्य मोबाइल खोप टोल�हरूसँग सम्पकर् गनर् तल

�लङ्क ग�रएको अनलाइन दतार् फाराम भनुह
र् ोस ्।

Department of Health (DOH, स्वास्थ्य �वभाग) घरमै खोप लगाउने सेवाको अनरु ोधसम्बन्धी सव��ण �लङ्क:

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (अङ्ग्रेजी)।

तपा�सँग यस सेवा बारे प्रश्नहरू छन ् भने, कृपया �नम्न ठे गानामा इमेल पठाउनुहोस ्: covid.vaccine@doh.wa.gov।
कायर्क्रमको इ�तहास
Department of Health (DOH, स्वास्थ्य �वभाग) ले माचर्, 2021 दे �ख घरमै खोप लगाउने सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरे को �थयो। DOH

घरमै खोप लगाउने सेवाको अनुरोधसम्बन्धी सव��ण (अङ्ग्रेजी) ले वा�सङ्गटन राज्यभरका सबै 39 काउन्ट�हरू समेट्छ। �ेत्रीय खोप

कायर्कतार्हरूले आवश्यक भएकालाई प्राथ�मक खोप र बुस्टर डोजहरू पुर्याउन पहुँच र सेवाहरू उपलब्ध गराउन जार� राख्छन ्। COVID-19

सहायता हटलाइन (1-800-525-0127 वा 1-888-856-5816 डायल गनुह
र् ोस ्) मा कल गरे र अ�त�रक्त भाषाहरूमा घरमै खोप लगाउने सेवा

अनरु ोध गनर् स�कन्छ, त्यसप�छ भाषा सहायताका ला�ग # �थच्नप
ु छर् ।

खोप समानता सुधार गन�

थप जानकार�का ला�ग

यसमा जानुहोस ्: COVIDVaccineWA.org वा DOH.WA.GOV/Coronavirus

यसमा फोन गनह
ुर् ोस ्: 1-800-525-0127, त्यसप�छ # �थच्नुहोस ्। भाषा सहायता उपलब्ध छ।

घरमै खोप लगाउने सेवाले �व�भन्न कारणवश खोपहरू उपलब्ध नहुन सक्ने राज्यका �ेत्रहरूमा को�भड-19 �वरुद्धका खोपहरू उपलब्ध गराउँ छन ्।

यी सेवाहरूको उद्दे श्य भनेको �नम्न अवस्थामा हुन सक्ने व्यिक्तहरूमा स्वास्थ्य समानता र को�भड-19 �वरुद्धको खोपको पहुँच प्रदान गनुर् हो:
•
•
•

घरबाट �नस्कन, लाइनमा उ�भन वा �हँड्न नसक्ने।

शार��रक वा बौद्�धक अस�मता भएका।

पहुँच सी�मत गन� �क�समका मान�सक स्वास्थ्य समस्याहरू भएका।

घरमै खोप लगाउने सेवाले भ्यािक्सन डेजटर् भनेर �च�नने राज्यका �ेत्रहरूमा स्वास्थ्य समानतालाई अगा�ड बढाउन मद्दत गछर् । कुनै प�न �ेत्रमा

�नम्न मध्ये कुनै अवस्था लागू हुन्छ भने उक्त �ेत्रलाई भ्यािक्सन डेजटर् भ�नन्छ:
•
•
•

त्यहाँ कुनै प�न खोप केन्द्र छै न।

त्यहाँ खोप लगाउने कुनै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक छै नन ्।

त्यहाँ भौगो�लक �ेत्र र �वद्यमान जनसङ्ख्यालाई सेवा �दन थोरै प्रदायकहरू मात्र उपलब्ध छन ्।

आम सवर्साधारणका ला�ग खोप सेवाहरू उपलब्ध नहुन सक्छन ् वा यी स्थानहरूमा खोप सेवाहरू प्राप्त गनर् क�ठन हुन सक्छ। घरमै खोप लगाउने

सेवाले राज्यको भौगो�लक र दग
र् �ेत्रहरूसम्म पुग्न थप क�ठन अवस्थामा प्रायः अनुभव ग�रने पहुँचसम्बन्धी समस्याहरूलाई हटाउँ छ।
ु म

घम्
ु ती खोप सेवाले मा�नसहरूलाई प्रत्य� रूपमा उनीहरूका घरमै जीवन बचाउने खोप प्राप्त गनर् मद्दत गछर् । यो सेवा प्रत्य� रूपमा उच्च

सामािजक जो�खम सूचकाङ्क (जसले सम्भा�वत स्वास्थ्य असमानताहरूलाई जनाउँ छ) भएका �ेत्रहरूमा केिन्द्रत छ। वा�सङ्गटन राज्यमा

जहाँसुकै बसोबास गन� भए प�न मा�नसहरूले सव��णको माध्यमबाट खोपको ला�ग अनुरोध गनर् सक्छन ्।
के को�भड-19 खोप बाहेक अरू प�न घरमै प्राप्त हुने सेवाहरू उपलब्ध छन ्?

हाल, घुम्ती नसर् टोल�हरूले को�भड-19 �वरुद्धका खोपहरू मात्र उपलब्ध गराउन सक्छन ्। फ्लुको खोप र प्रयोगशाल पर��णका ला�ग रगत

�नकाल्ने जस्ता अन्य सम्भा�वत सेवाहरू यस समयमा उपलब्ध छै नन ्।

घुम्ती टोल� सेवा को�भड-19 बाट मत्ृ यु र अस्पताल भनार्को ला�ग सबैभन्दा ठूलो जो�खममा रहेका जनसङ्ख्याका ला�ग स्वास्थ्य समानता

ल्याउन मद्दत गनर् उपलब्ध छ। कृपया कसैलाई को�भड-19 �वरुद्धको खोप आवश्यक छ भने आजै यो सव��ण पूरा गनह
ुर् ोस ्।
अनुरोध पेश ग�रसकेप�छ मैले के अपे�ा गनर् सक्छु?

DOH ले साप्ता�हक रूपमा अनुरोध फारामहरू सङ्कलन गछर् र �तनीहरूलाई पहुँच र कारबाह�का ला�ग बा�सन्दाको स्थानीय स्वास्थ्य �नकायमा

पठाउँ छ। स्थानीय स्वास्थ्य कायार्लयका कमर्चार�ले घुम्ती खोप टोल�लाई सम्पकर् गन�छन ्। स्थानीय स्वास्थ्य कमर्चार�हरू घरमै खोप लगाउने

सेवाका ला�ग समन्वय गनर् अस�म भएको खण्डमा, उनीहरूले सहयोगका ला�ग DOH सँग समन्वय गन�छन ्।

कुनै प�न सामग्री अनुवाद गनुर् पन� भएमा दरू स्थ भाषा लाइन सहायता उपलब्ध छ। स्थानीय जनस्वास्थ्य कायार्लयले मद्दत गनर् नसकेको

अवस्थामा उक्त कायार्लयले DOH लाई सहायताका ला�ग अनुरोध गनर् सक्छ। घुम्ती खोप टोल�ले �न:शुल्क रूपमा घरमै गएर को�भड-19

�वरुद्धको खोप लगाउने समय �नधार्रण अनुरोधकतार्सँग सम्पकर् गन�छ।
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यो कागजातलाई अक� ढाँचामा अनरु ोध गनर्, 1-800-525-0127 मा फोन गनह
ुर् ोस ्। कान नसन्
ु ने वा

सुन्नमा क�ठनाई हुने ग्राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनह
ुर् ोस ् वा
civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनुह
र् ोस ्

