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के तपाइलाई थाँहा �थयो?

1. रोगको रोकथामको ला�ग को�भड-१९ खोप अ�य�धक �भावकार� दे�खएको छ र यो

महामार�को �ब��ध ल�नको ला�ग एउटा मह�वपणू� औजार हो। खोप �ा�त गन�, मा�क

लगाउने, र सामािजक दरु� कायम गन� सयं�ुत �व�धले को�भड -१९ बाट ब�न उ�चतम

सरू�ा �दान गन�छ। यो जानकार� मेसाचसेु�स सरकार (Mass.gov) को जन-�वा��य

�वभाग�वारा तपाइको लागी �याएको �थयो।

यहाँ केह� साधारण ल�णह� छन ्जनु सामा�य छन:् पाखरुा द�ु,े रातो हुने, स�ुनने, थकान

ला�ने, टाउको द�ु,े मांसपेशी द�ु,े �वरो आउने, वाकवाक� ला�ने, शर�रमा ठ�डा ला�ने।

य�द तपाइले कुन ैअ�य ल�णह� अनभुव गनु�भयो वा य�द यी ल�णह� केह� �दन भ�दा

ब�ढ समयस�म र�हरहेमा, आ�नो �ाथ�मक उपचार �च�क�सक (डा�टर) लाई कल

गनु�होस।्

2. यद� तपाइको �वा��य �वमा, कुन ैप�रचयप�, �ाइभर लाइसे�स वा सामािजक सरू�ा

न�बर छैन भने प�न तपाईले खोप �ा�त गन� स�नहुुनेछ। यी कागजप�ह� आव�यक

छैनन।्

यद� तपाइलाई खोप �दन इ�कार ग�रयो वा अ� कुन ैसम�या भएमा, कृपया एटन�

जेनरलको नाग�रक अ�धकार इकाइको फोन न�बर 617-963-2917 मा स�पक�  गनु�होस ्



वा https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint मा अनलाइन

उजरु� दता� गनु�स:्

यद� कसलेै तपाइलाई �वमा, कुन ैप�रचयप�, �ाइभर लाइसे�स वा सामािजक सरू�ा

न�बर मांग गरेमा तपाइले �द�न वा छैन भ�न स�नहुुनेछ। मेसाचसेु�समा खोप �ा�त

गन�को �नि�त तपाइले यी कागजप�ह� देखाई रहनआव�यक छैन।

3. खोप लगाउदैमा तपाइको आ�वानस ि�थ�तमा �भाव पान� छैन। के���य सरकारले खोप

लगायत को�भड-१९ को उपचारलाई एउटा �यि�तको आ�वानस ि�थ�त �नधा�रणको

�नि�त आधार मा�ने छैन भ�ने कुरा स�ुनि�चत गरेको छ।

4. कागजप� �वह�न आ�वासीह� लगायत १६ वष� मा�थका मेसाचसेु�समा बसोबास गन�,

काम गन�, प�ने सब ै�यि�तह�को ला�ग खोप आफैमा �नःश�ुक छ। के���य सरकारले

��येक �यि�तह�लाई �नःश�ुक खोप �दान ग�ररहेको छ। खोप लाउनको ला�ग तपाइको

�वमा ग�रएको हुन ुपन� छैन।् एपोइ�टमे�ट बनाउनको ला�ग तपाइसंग �े�डट काड� न�बर

मांग ग�रने छैन।

यद� तपाइलाई खोप �दन इ�कार ग�रयो वा अ� कुन ैसम�या भएमा, कृपया एटन�

जेनरलको नाग�रक अ�धकार इकाइको फोन न�बर 617-963-2917 मा स�पक�  गनु�होस ्
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5. य�द तपाइलाई प�हले को�भड-१९ भएको �थयो भने अझ ैप�न तपाइले खोप �ा�त गरेको

हुन ुपन�छ। यद� तपाइलाई कोरोना पोजे�टभ भयो भने आइसोलेसनको अवधी

नस�कएस�म खोपको ला�ग पख�न ुपन�छ, सामा�यत: कोरोनाको ल�ण श�ु भएको १०

�दनप�छ, वा य�द ल�ण देखा नपरेको भए तपाइको प�र�ण प�रणाम पोजे�टभ भएको १०

�दन प�छ।

6. तपाइको खोपको रेकड� साव�ज�नक गन�बाट सरू��त रा�खने छ। जन-�वा��य  �वभागले
मेसाचसेु�समा को�भड-१९ खोप �ा�त गरेका ��येक �बरामीको खोप रेकड� इले���नक
�पमा �यवाि�थत गन�छ। डा�टरले �बरामीह�को �वा��य जानकार� राखे ज�त ैखोप
स�ब�धी डटेावेस प�न गो�य रा�खनेछ। यद� तपाई कागजप�ह� (�वमा, प�रचय प�,

�ाइवर लाइसे�स अथवा सामािजक सरू�ा न�बर) उपल�ध गराउन चहान ुहु�छ भने,

तपाइको जानकार� गो�य रा�खनेछ।
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