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कोभिड –१९ खोप सम्बन्धी सूचना

योगयता पुगेका कयालगरीवासधीका 
लागग अ्ब कोभिड –१९ खोप नन: 
शुलक रूपमा उपलब् छ ।
खोपसम्बन्धी प्रश्नहरू हु्न ुजायज छ । तपाईको 
चिककतसक वा हेल्थ कया्नाडा र अल्बराटा हेल्थ 
सरवटासेज (AHS) जसता भरपर्दो स्ोत्बार तथयहरू 
्थाहा पाउ्ुनहोस ्। खोपका फाईर्ाहरू सम्बन्धी ्थप 
जा्नकारीका लाचि कृपया canada.ca/vaccines मा 
हे्नुटाहोस ्। 
यस प्रानतले स्बभैनर्ा पहहले िमभधीर रोिको जोखखममा रहेकाहरूलाई 
खोप लिाउ्ेन छ । तपाईलाई पहहलेरे्खख केही भएको अवस्था 
भएमा alberta.ca/vaccine मा हे्नुटाहोस ्वा आफ्नो चिककतसक वा 
फामटासससरससत कुरा ि्ुनटाहोस ्। 
तपाई योगय हु्नासा्थ ैखोप सलईहाल्नहुोस ्। तपाई कहहले योगय 
हु्नहुु्ेनछ भन्ेन ्थाहा पाउ्नका लाचि alberta.ca/vaccine मा हे्नुटाहोस ्। 
य्था्थटा समय तासलकाहरु खोपको उपलब्तामा आ्ाररत हु्ेनछ ।

तपाईले ककन खोप लगाउनु पछ्छ
खोपहरूले रोि प्रततरो्ातमक क्षमतालाई एननर्बडधी ्ब्नाएर ्बसलयो 
्ब्नाँउछ जसले रोिहरू लाग्न ्नहर््न र रोिहरू ब्बरूधर् लड्नका 
लाचि मद्दत िछटा । कोसभड –१९ ्नयाँ भाईरस भएकाले कसैससत 
पत्न प्राकृततक रोि प्रततरो्ातमक क्षमता छै्न । यस्बार संक्रसमत 
हु्नुभनर्ा खोप सल्नु ्नै ्बढी सुरक्क्षत र प्रभावकारी हुनछ । 
खोप सवैन्छक हो तर खोपले हामधीहरुलाई र अरूहरुलाई सुरक्क्षत 
राखछ र हामधी तछटै् सामानय रुपमा फकटा ्न सकर्छौं भ्ेनर 
सुत्ननशित िर्टाछ। यसले तपाईंलाई संक्रसमत हु्न्बार जोिाउ्न मद्दत 
िर्टाछ र यहर् तपाईलाई यो भयो भ्ेन िमभधीर ब्बरामधी हु्न्बार 
तपाईंलाई ्बिाउँछ।

  कसले खोप लिाउ्ुन पछटा
अल्बरा्छमा ्बसने योगय िएकाहरू स्बैले खोप लगाउनुपछ्छ । 
तपाई कोसभड –१९ ्बार सनिो भईसकेको भएतापत्न आफ्नो 
रोि प्रततरो्ातमक क्षमतालाई ्बढाउ्नका लाचि तपाईले खोप 
लिाउ्नु पछटा । 
तपाईससत अल्बराटा हेल्थ काडटा छै्न भ्ेनपत्न तपाईले खोप लिाउ्न 
पाउ्नु हु्ेनछ । ८११ मा फो्न िरी आफ्नो 
अपोईनरमेनर ्बकु ि्नुटाहोस ्। खोप सल्नका लाचि तपाईको पहहिा्न 
मात् ैिाहहनछ, कया्नाडाको ्नािररकता हु्न ुजरूरी छै्न । सवधीकायटा 
पररिय पत्हरूको सिूधीका लाचि alberta.ca/vaccine मा हे्नुटाहोस ्।

  तपाईले खोप लगाईसकेपनछ के हुनछ
अल्बराटामा ्बस्ेन ्ेरैजसो मात्नसहरूले खोप लिाएर सुरक्क्षत 
्नभएसममका लाचि हामधी स्बलेै ज्न सवासथय मािटात्नर्देश्नहरूको 
पाल्ना िरररह्ुनप्नदे हुनछ :
• मासक लिाउ्ेन;
• २ समरर राढा ्बस्ेन 
• आफ्नो हात ्ु्ेन र
• आफूलाई सनिो ्नभएमा घरै ्बस्ेन 
तपाई आफ्नो र्ोश्ो डोजको खोपका लाचि योगय हु्नु भएपतछ 
एएिएसले तपाईलाई जा्नकारी िराउ्ेनछ ।

  सहयोग 
• तपाईलाई लक्षणहरू भएमा तपाई घरम ै्बस्ुनपछटा र जाँि 
िराउ्नु पछटा । अ्नलाई्न माफटा त जाँि ्बुक ि्नटाका लाचि 
alberta.ca/COVID19 मा जा्नुहोस ्वा ८११ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 

• तपाई ब्बरामधी भएर काम ि्नटा ्नसकेमा, सामानजक र्रूी वा 
आईसोलेस्नमा ्बस्नु परेमा वा आईसोलेस्नमा ्बसेका कसैको 
हेरिाह ि्नुटा परेको खणडमा तपाईले आच्थटाक सहायता पाउ्न 
सक्नुहु्ेनछ । ्थप जा्नकारीका लाचि ८११ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 

• कोसभड –१९ ले िर्ाटा तपाईले आईसोलेस्नमा ्बस्नु प्नदे छ 
तर तपाई आफ्नो घरमा आईसोलेस्नमा ्बस्न सक्ुनहुन्न भ्ेन 
त्न:शुलक रूपमा होरलमा कोठा र आच्थटाक सहायता उपलब् 
छ । ्थप जा्नकारीका लाचि ८११ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 

  सहयोग चाहहनछ ॽ
तपाई अपाईनरमेनर ्बुक ि्नटा का लाचि योगय हु्नुहुनछ वा 
हु्नुहुरै््न भन्ेन ्थाहा पाउ्नका लाचि ८११ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 
२४० वरा भाषाहरूमा सेवा उपलब् छ । आफ्नो भाषामा कोसभड 
–१९ सहयोिका लाचि १- ८३३ -२१७ -६६१४ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 

  तपाईलाई सवारी चाहहनछ ॽ
तपाईको खोप अपोईनरमेनरमा जा्न र आउ्न सहयोिका लाचि 
८११ मा फो्न ि्नुटाहोस ्। 


