न्त्याय क्षेरीय श्रिण सरबाट प्रमतकक्रया:

जनसंख्यासम्ि पुग्ने रणनीमतहरू साथै मसमित पहँच
COVID-19 िोप
COVID-19 भूमिका र िहािारी तयारीको लामि रामिय रणनीमतको सात िोल िध्य COVID-19 र मिशेष स्िास््य सिानताबाट उच्च जोमिििा रहेकालाई बचाउने
पमन एक हो: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/01/National-Strategy-for-the-COVID-19-Response-and-PandemicPreparedness.pdf. यस कािजातले अभ्यास मनयन्त्रण िर्दछ जुन फे ब्रुअरी र िाचद 2021 िा आयोमजत रोि मनयन्त्रण र रोकथाि के न्त्र (CDC) भ्यामससन टास्क फोसद
के न्त्रहरूको साथ फे ब्रुअरी र िाचदिा सम्पन्न क्षेरामिकार सुन्न सरहरूिा ररपोटद िररएको मथयो। सुन्ने सरहरूले कसरी उत्तोलन सम्बन्त्िसँि अमहलेको प्रणालीबाट जनसंख्यािा पुग्ने
जसलाई COVID-19 िोप प्राप्त िनदको लामि िद्दत चामहन ससछ त्यसलाई के मन्त्रत भएर काि िछद । यो कािजातिा भएका रणनीमतहरू CDC बाट औपचाररक रुपिा
मसफाररस भएका होइन तर न्त्यायक्षेरले सियतामलका मिलाउन, यातयात व्यिस्थापन िनद, हेरचाहकतादलाई िोप लिाउने, िोपको बारेिा भन्न लजाउने, िामनस पत्ता लिाउने
जो होिबाउन्त्ड हो, र जो िामनसहरूका लामि होिबाउन्त्ड छन् उनीहरूसम्ि पुिाउनको लामि रणनीमतहरू प्रयोि िरेको छ। न्त्यायक्षेरद्वारा ररपोटद िररएका रणनीमतहरूलाई
मिस्तृत मिचारको रूपिा सूचीबद्ध िररएको छ ताकक न्त्यायक्षेरले उनीहरूको सिुर्ायिा काि िनद सक्ने अनुकूलताहरूलाई मिचार िनद ससर्छ। थप जानकारीको लामि CDC लाई
eocevent417@cdc.gov िा सम्पकद िनुदहोस्।
COVID-19 िोपको लामि सियतामलका व्यिमस्थत िररर्ै जुन व्यमिलाई िोप प्राप्त िनद सहयोि चामहन्त्छ
अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरे का रणनीमतहरू

के स म्यानेजर

के स म्यानेजरले अशि िा सािामजक सेिा प्राप्त िरेकोलाई सम्पकद िछद र उनीहरूलाई िोपको लामि
सियतामलका रेमजस्टर िनद सहयोि िछद ।

सिुर्ाय सङ्िठनहरू

सङ्िठनहरूसँि काि िछद जो पमहले सिुर्ायलाई िोपको लामि सियतामलका सेिा प्रर्ान िनद
सहयोि ि्यो, जस्तै सिुर्ाय सेन्त्टर र एडल्ट डे सेन्त्टर ।

सिर्पदत कल-लाइनहरू

व्यमि िा उनीहरूको हेरचाहकतादहरूको लामि सिर्पदत कल-लाइन कल िनद स्थापना िछद यकर्
उनीहरूलाई िोपको सियतामलका चामहएिा ।

मिश्वास आिाररत सङ्िठनहरू

मिश्वास आिाररत मलडरसँि िोप सियतामलकाको लामि िण्डलीिा व्यमिहरूलाई सहयोि िनद
उनीहरूसँि काि िछद ।

िेमडके ड / िेमडके यर

िेमडके ड / िेमडके यर र बुढापाका, व्यिहार स्िास््य, र मिकास अशि अकफसहरूसँि काि िछद सेिा प्राप्त
िनेहरूको लामि िोपको सियतामलका व्यिस्थमत िनद सहयोि िछद ।

फािेसी

फािेसीहरूसँि बुढापाका, अशि िामनसहरू, र अन्त्य जसलाई िोप प्राप्त िनद सहयोि चामहन्त्छ उनीहरूलाई
िोपको सियतामलका व्यिमस्थत िनद पाटदनरमसप मिकास िरेको छ ।

बासस्थान सुमििा

ध्यान के मन्त्रत िोप कायदक्रिको लामि आिासीय सुमििािा बस्ने कसैलाई स्िास््य मिभाि िा अन्त्य
प्रर्ायकसँि सिन्त्िय िरेर पमन र्ताद िनद सककन्त्छ ।

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines
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CDC | NCIRD
COVID-19 िो प को स ि य ता मल का को ला मि या त या त को व्य ि स्था ि रर ने छ ज स ला ई िो प ल िा उ न स ह यो ि चा मह न्त्छ
अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरेका रणनीमतहरू

के स म्यानेजर

अशि िामनसहरू लाई िोप मनयुमिहरूिा पुर्याउनका लामि हेरचाहकतादलाई प्रमतपूर्तदको अनुिमत कर्नको लामि
छलफल िनुदहोस् ।

सिुर्ाय सङ्िठनहरू

सङ्िठनहरूसँि काि िछद जो पमहले सिुर्ायलाई िोपको लामि यातयात सेिा प्रर्ान िनद सहयोि ि्यो ।

यातयात मिभाि

िोप साइटिा मनशुल्क पमललक यातयात उपललि िराउन यातयात मिभािसँि काि िनुहद ोस् ।

मिश्वास आिाररत सङ्िठनहरू

िोप साइटिा मिश्वास आिाररत मलडरसँि िामनसको िण्डलीिा यातयात व्यिस्था िराउनको लामि पाटदनर
िनुदहोस् ।

िेमडके ड / िेमडके यर

एक िोप मनयुमििा यातायातको व्यिस्था िनदको लामि योग्य प्राप्तकतादहरूलाई अन-आपातकालीन िेमडकल
यातायात लाभको बारे िा सम्झाउनुहोस् ।

अन- आपतकालीन सेिाहरू

िोप साइटिा यातयात सेिा प्रर्ान िनदको लामि अन-आपतकालीन िेमडकल युमनटसँि पाटदनर िनुहद ोस् ।

व्यमिित यातयात कम्पनी

िोप साइटिा व्हीलचेयरिा व्यमिलाई लानको लामि व्यमिित यातयात कम्पनीसँि जडान हनुहोस् ।

सिारी- सेयर सेिाहरू

िोप साइटिा जानको लामि यातयात चामहएिा सिारी- सेयर सेिाहरू सँि सम्झौता िनुदहोस् ।

पैसा कर्एको र नकर्एको हेरचाहकतादलाई िोप सँिसँि ै पररिार सर्स्य, जसले बुढापाका र अशि िामनसलाई
हेरचाह िछद
अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरेका रणनीमतहरू

घरिा िोप

जब होिबाउन्त्ड िा आइसोलेसनिा बसेका िामनसलाई िोप लिाइन्त्छ त्यसैबल
े ा पररिारका सर्स्यहरू र अन्त्य
हेरचाहकतादहरूलाई एकै सियिा िोप लिाउने मिचार िनुहद ोस् ।

िोप कायदक्रि

जो व्यमिलाई िोप लिाउनको लामि सहायता र उनीहरूको पैसा कर्एको र नकर्एको हेरचाहकतादलाई समजलैसि
ँ
स्थानिा पुग्नको लामि प्रर्ायकसँि पाटदनर िर्ै के मन्त्रत भएर होस्ट िनुदहोस् ।

िोपको योजना

बुढापाका र क्षेरीय योजनाहरूिा अशि व्यमिहरूको हेरचाह िने पैसा कर्एको र नकर्एको हेरचाहकतादको
िोपहरू सहज बनाउन र्ृमिकोणहरू मिचार िनुदहोस् ।

िोपको छु ट

राज्य अमिकृ त टीकाकरण छू ट प्रर्ायकहरूलाई एकै सियिा उनीहरू बुढापाका र अशि व्यमिहरूलाई िोप
लिाउने हेरचाहकतादहरूलाई िोप कर्न सक्षि पानुदहोस्।

CDC | NCIRD
िोप लिाउनको लामि जसलाई सहयोि चामहन्त्छ मतनीहरूलाई COVID-19 िोप बारेिा सम्बोिन िर्र्दन े
अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरेका रणनीमतहरू

सिुर्ाय टाउन हल

COVID-19 िोपको जानकारी र सिुर्ायको प्रश्न र मचन्त्ताको उत्तरको लामि सिुर्ाय टाउन हलिा सियतामलका
बनाउनुहोस् ।

मिश्वास आिाररत नेताहरू

COVID-19 िोपसँिै मतनीहरूको िण्डलीलाई, िहत्त्ि,सुरक्षा, र प्रभािकाररता सिािेश िर्ै मिश्वास आिाररत
नेताहरूलाई सोिपुछ िनुहद ोस् ।

स्िास््य सेिा प्रर्ायकहरू

COVID-19 िोपको बारे िा मबरािीहरूसँि कु राकानी िनद प्रोत्सामहत िनदको लामि स्िास््य सेिा प्रर्ायकहरूलाई
उपललि स्रोत प्रर्ान िनुदहोस् ।

मपयर-टु-मपयर-म्यासेज

जो व्यमिलाई िोप लिाउन िद्दत चामहन्त्छ र उनीहरूको हेरचाहकतादलाई COVID-19 िोप को अनुभि
सिुर्ायिा साथीहरूसँि संलग्न िनुहद ोस्।

िोप एम्बेसडरहरू

स्थानीय सिुर्ायिा COVID-19 िोपको बारे िा जसले मिश्वामसलो सन्त्र्ेश कर्न्त्छ त्यस्तो िाले िोप एम्बेसडरहरू
िोज्नुहोस् ।

COVID-19 िोपको लामि जो व्यमि होिबाउन्त्ड िा आइशोलेटड
े छ उनीहरूको पमहचान िनुहद ोस्
अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरेका रणनीमतहरू

बुढापाका/ अशि सेिा एजेन्त्सी

होिबाउन्त्ड भएका व्यमिहरूको पमहचान िनद बुढापाका र एसलै बस्नेको लामि के न्त्रहरूिा एररया
एजेन्त्सीहरूसँि काि िनुदहोस्।

सिुर्ाय सङ्िठनहरू

होिबाउन्त्ड भएका व्यमिहरूको पमहचान िनद स्थानीय स्िास््य मिभािहरूसँि काि िनद व्हीलहरू र
अन्त्य संस्थाहरूिा िाना िाग्नुहोस्।

आस्था आिाररत सङ्िठन

उनीहरूको िण्डलीिा होिबाउन्त्ड भएका व्यमिहरूको पमहचान िनद आस्था आिाररत सङ्िठनको
मलडरसँि काि िनुहद ोस् ।

िेमडके ड / िेमडके यर

िेमडके ड / िेमडके यर र बुढापाका, व्यिहार स्िास््य, र मिकास अशिता कायादलयहरूको साथ काि िने
नर्सिंि होि स्तर हेरचाह आिश्यक पने ग्राहकहरूको पमहचान िनद, तर जो सिुर्ायिा बस्र्ैछन्।

आत्ि-पमहचान

यकर् उनीहरूलाई घरिा िोपको लामि सियतामलका चामहन्त्छ भने व्यमि िा उनीहरूको हेरचाहकतादलाई
सिर्पदत कल-लाइन स्थापना िनुहद ोस् ।

CDC | NCIRD
व्यमिहरूसँि पुग्न े जो COVID-19 िोप प्रर्ान िनद होिबाउन्त्ड िा आइसोलेटेड छन्

अमहलेको प्रणाली

न्त्यायक्षेरले ररपोटद िरेका रणनीमतहरू

सिुर्ाय सङ्िठनहरू

उनीहरूको सेिा िने िामनसहरूलाई िोप कर्ने योजना मिकमसत िनद घर भ्रिण कायदक्रिहरू र
सािामजक िा अन्त्य स्िास््य सेिाहरूसँि काि िनुदहोस् ।

आपतकालीन मचककत्सा सेिाहरू

घरमभर जो होिबाउन्त्ड िा आइसोलेटेडिा िोपको सुमििाको लामि अग्नी मिभाि र अन्त्य
आपतकालीन युमनटसँि साझेर्ारी िनुदहोस् ।

स्िास््य प्रर्ायक र प्रणालीहरू

स्िर्ेशी प्रर्ायकहरू र स्िास््य प्रणालीहरू घर-मभर िोप सेिाहरू प्रर्ान िनद िाग्नुहोस्।
यी प्रर्ायकहरूलाई पुनःपूर्तद िने तररकाहरू फे ला पानुदहोस्।

िेमडके ड / िेमडके यर

घर मभर िोपको सहयताको लामि घर भ्रिण िने प्रर्ायकसँि िेमडके ड / िेमडके यरको प्रयोि
िनुदहोस् ।

िोबाइल युमनट र स्राइक रटिहरू

घरमभरका िा आइसोलेटेड भएका िामनसहरूलाई घर-मभर िोप प्रर्ान िनद िोबाइल युमनटहरू
सुरमक्षत िनुदहोस् िा रामिय िाडद र इन-होि इन्त््यूजन कम्पनीहरूसँि काि िनुदहोस् ।

स्िास््य अमिकाररहरूको सहायताको लामि CDC COVID-19:

िोप लिाउने व्यमिको लामि स्रोत जसलाई पाउन िाह्रो छ
िोप आिाररत स्रोतहरू
अशि भएका व्यमिहरूका लामि िोप
 मसलमनकल अििारणा: बुढापाका र अशि िामनसहरू िोप
 मसलमनकल अििारणा: होिबाउन्त्ड व्यमि िोप


िािदर्शदन र योजना कािजात



अशि िामनसहरूका लामि प्रत्यक्ष सेिा प्रर्ायकहरूको लामि िािदर्शदन
बुढापाका र अशि िामनसहरूलाई िोपका लामि िािदर्शदन

िेि स्रोतहरू


मनमित मचककत्सा अिस्थासँि व्यमि



अिेररकी सांकेमतक भाषा (ASL) मभमडयो श्रृंिला

 COVID-19

सािाग्री समजलै पढ्न सककने

