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के तपाइलाई थाँहा थियो?
1. रोगको रोकथामको लागि कोभिड-१९ खोप अत्यधिक प्रभावकारी दे खिएको छ र यो

महामारीको बिरूद्ध लड्नको लागि एउटा महत्वपर्ण
ू औजार हो। खोप प्राप्त गर्ने, मास्क
लगाउने, र सामाजिक दरु ी कायम गर्ने संयक्
ु त विधिले कोभिड -१९ बाट बच्न उच्चतम
सरू क्षा प्रदान गर्नेछ। यो जानकारी मेसाचस
ु ेट्स सरकार (Mass.gov) को जन-स्वास्थ्य
विभागद्वारा तपाइको लागी ल्याएको थियो।
यहाँ केही साधारण लक्षणहरु छन ् जन
ु सामान्य छन ्: पाखरु ा दख्न
ु ने, थकान
ु ,े रातो हुने, सनि
लाग्ने, टाउको दख्न
ु ,े मांसपेशी दख्न
ु ,े ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने, शरीरमा ठण्डा लाग्ने।
यदि तपाइले कुनै अन्य लक्षणहरू अनभ
ु व गर्नुभयो वा यदि यी लक्षणहरू केही दिन भन्दा
बढि समयसम्म रहिरहे मा, आफ्नो प्राथमिक उपचार चिकित्सक (डाक्टर) लाई कल
गर्नुहोस ्।
2. यदी तपाइको स्वास्थ्य विमा, कुनै परिचयपत्र, ड्राइभर लाइसेन्स वा सामाजिक सर
ू क्षा

नम्बर छै न भने पनि तपाईले खोप प्राप्त गर्न सक्नह
ु ु नेछ। यी कागजपत्रहरु आवश्यक
छै नन ्।
यदी तपाइलाई खोप दिन इन्कार गरियो वा अरु कुनै समस्या भएमा, कृपया एटर्नी
जेनरलको नागरिक अधिकार इकाइको फोन नम्बर 617-963-2917 मा सम्पर्क गर्नुहोस ्

वा https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint मा अनलाइन
उजरु ी दर्ता गर्नुस ्:
यदी कसैले तपाइलाई विमा, कुनै परिचयपत्र, ड्राइभर लाइसेन्स वा सामाजिक सरू क्षा
नम्बर मांग गरे मा तपाइले दिन्न वा छै न भन्न सक्नह
ु ु नेछ। मेसाचस
ु ेट्समा खोप प्राप्त
गर्नको निम्ति तपाइले यी कागजपत्रहरु दे खाई रहनआवश्यक छै न।
3. खोप लगाउदै मा तपाइको आप्रवानस स्थितिमा प्रभाव पार्ने छै न। केन्द्रीय सरकारले खोप

लगायत कोभिड-१९ को उपचारलाई एउटा व्यक्तिको आप्रवानस स्थिति निर्धारणको
निम्ति आधार मान्ने छै न भन्ने कुरा सनि
ु श्चित गरे को छ।

4. कागजपत्र विहीन आप्रवासीहरू लगायत १६ वर्ष माथिका मेसाचस
ु ेट्समा बसोबास गर्ने,

काम गर्ने, पढ्ने सबै व्यक्तिहरूको लागि खोप आफैमा निःशल्
ु क छ। केन्द्रीय सरकारले
प्रत्येक व्यक्तिहरुलाई निःशल्
ु क खोप प्रदान गरिरहे को छ। खोप लाउनको लागि तपाइको
विमा गरिएको हुनु पर्ने छै न ्। एपोइन्टमेन्ट बनाउनको लागि तपाइसंग क्रेडिट कार्ड नम्बर
मांग गरिने छै न।
यदी तपाइलाई खोप दिन इन्कार गरियो वा अरु कुनै समस्या भएमा, कृपया एटर्नी
जेनरलको नागरिक अधिकार इकाइको फोन नम्बर 617-963-2917 मा सम्पर्क गर्नुहोस ्
वा https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint मा अनलाइन
उजरु ी दर्ता गर्नुस ्:

5. यदि तपाइलाई पहिले कोभिड-१९ भएको थियो भने अझै पनि तपाइले खोप प्राप्त गरे को

हुनु पर्नेछ। यदी तपाइलाई कोरोना पोजेटिभ भयो भने आइसोलेसनको अवधी
नसकिएसम्म खोपको लागि पर्खनु पर्नेछ, सामान्यत: कोरोनाको लक्षण शरू
ु भएको १०
दिनपछि, वा यदि लक्षण दे खा नपरे को भए तपाइको परिक्षण परिणाम पोजेटिभ भएको १०
दिन पछि।

6. तपाइको खोपको रे कर्ड सार्वजनिक गर्नबाट सरू क्षित राखिने छ। जन-स्वास्थ्य विभागले
मेसाचस
ु ेट्समा कोभिड-१९ खोप प्राप्त गरे का प्रत्येक बिरामीको खोप रे कर्ड इलेक्ट्रनिक
रूपमा व्यवास्थित गर्नेछ। डाक्टरले बिरामीहरूको स्वास्थ्य जानकारी राखे जस्तै खोप
सम्बन्धी डेटावेस पनि गोप्य राखिनेछ। यदी तपाई कागजपत्रहरू (विमा, परिचय पत्र,
ड्राइवर लाइसेन्स अथवा सामाजिक सरू क्षा नम्बर) उपलब्ध गराउन चहानु हुन्छ भने,
तपाइको जानकारी गोप्य राखिनेछ।
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