Nepali – flu eligibility flyer 2021/22

के तपाइँ ले एनएचएसबाट (NHS) ससत्तैमा सिइने रुघाको खोप सलनु पर्छ ?
रुघा धेरै गम्भीर हुन सक्छ, र यो जाडो मा हामी रुघा र कोभिड – १९ (Covid – 19) दु बै प्रसाररत
हुने आशा गदद छ ।ौं प्रत्येक वर्द रुघाको खोप भिनु रुघा भवरुद्ध सुरक्षाको िागी सबै िन्दा राम्रो तररका
हो। त्यसैिे धेरै भबरामी हुन सक्ने जोखखम िएका माभनसहरु िाई रुघा िागेमा उनीहरुिे स्वस्थ महसुस
गरे पभन रुघाको खोप भिनु पछद ।
रुघाको खोप भन: शुल्क छ (छ मभहना िन्दा माभथ उमेरका माभनसहरु को िागी) यभद तपाइँ िाई:


मुटुको समस्या



छातीको भसकायत वा सास फेनद कभिनाई, भनयभमत स्टे रॉयड इनहे िर वा और्भघको चक्कीको
आवश्यकता पने दम छ



मृग िाको रोग िए



रोग वा उपचार (जस्तै स्टे रॉयड वा क्यान्सर उपचार) को कारणिे प्रभतरक्षा कम िएको अथवा
यस समूहमा पने कसै को नभजकको सम्पकदमा िएमा अथवा एउटै घरमा बसोबास गरे मा



किेजोको रोग िए



मधुमेह िए



मखस्तष्क घात (स्टर ोक) वा न्यून मखस्तष्क घात (भमनी स्टर ोक) िएको िए



भसक्न असक्षमता िए



स्नायु सम्बन्धी अवस्था, जस्तै मखिपि स्लेरोभसस (MS), मखस्तष्क पक्षाघात वा पोभियो पभछ
दे खीने रोगको िक्षणहरु



तपाइँ को प्लीहामा िएको समस्या, जस्तै भसकि से ि रोग, वा तपाइँ को प्लीहा भनकाभिएको
िए



शरीरको वजन धेरै (शरीरको मास सूचकाौं क (बीएमआई) ४० वा अभधक िए) (र उमेर १६ वर्द
वा माभथको िए)

यो तपाइँ लाई पसन ससफारिश गरिन्र् ि सन: शुल्क सिइने र् यसि तपाइँ :


गिदवती हुनुहुन्छ



तपाइँ ५० वर्द वा ३१ माचद २०२२ मा त्यो िन्दा बढी उमेरको िएमा



एक आवासीय वा नभसिंग होम मा बस्नु हुन्छ



एक हे रचाहकताद हुनुहुन्छ



समुदायको पभहिो उत्तरदाता हुनुहुन्छ



एक मान्यता प्राप्त स्वयौंसेवी सौंगिन को सदस्य हुनुहुन्छ र योजनाबद्ध प्राथभमक उपचार प्रदान
गनुद हुन्छ

भबरामी वा ग्राहकहरु सौंग सीधा सम्पकद िएका स्वास्थ्य र सामाभजक हे रचाह कायदकताद हरु िाई
दृढताका साथ रुघाको खोप को िागी कडा भसफाररश गरीन्छ। यो तपाइँ को अफनो र तपाइँ िे ख्याि
राख्नेहरुको रक्षा गनद को िागी हो।
यभद तपाइँ कुनै केयर होममा काम गनुदहुन्छ, वा उनीहरुको आफ्नै घरमा माभनसहरुको हे रचाह गने
काम गनुदहुन्छ िने तपाइँ िे स्थानीय फामेसी बाट भन: शुल्क रुघाको खोप भिन
सक्नुहुन्छ।
दु ई वा तीन वर्द उमेरका (३१ अगस्त २०२१ मा) बच्चाहरु िाई नाकबाट छरकेर (स्प्रे ) भदइने रुघाको
खोप भदनु पछद । उनीहरुिे धेरै जसो क्षेत्रहरुमा आफ्नो जीपी सजदरीबाट यो पाउँ छन्।
प्राथभमक भवद्याियका सबै बच्चाहरु र माध्यभमक भवद्यािय का ११ बर्द सम्मका सबै बच्चाहरु यस बर्द
नाकबाट छरकेर (स्प्रे) भदइने रुघाको खोप को िागी योग्य छन् , र सामान्यतया यो स्कूि मा भदइने छ।
रुघाको खोप रुघा िाग्न वा फैिाउन बाट बचाउने सबैिन्दा राम्रो तररका मध्ये एक हो।
यभद तपाइँ भनभित हुनुहुन्न भक तपाइँ रुघाको खोप भन: शुल्क भिन सक्नुहुन्छ िने , सल्लाह को िागी
तपाइँ को जीपी सजदरी वा स्थानीय औशभध पसिमा सोध्नुहोस्।
रुघा र रुघाको खोपहरु को बारे मा अभधक जानकारीका िागी यहाँ हे नूद होस –
phw.nhs.wales/fluvaccine
यो पचाद वेल्श मा पभन उपिब्ध छ
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