
 

 
 
 

स्थलगत खोप क्ललक्िक टुलककट  

स्थलगत खोप क्ललक्िक टुलककट भिेको आलोचिात्मक उपकरण हो जसले स्थािीय समुदायमा खोप पहुँच पुगेसम्म 

बिाउि सलछ । यो टुलककटले समदुाय संगठि, कममचारी र अन्य समुहहरूको , लाक्ग रोडम्याप प्रदाि गदमछ, यहाुँ "होस्ट 

संगठिहरू," को रूपमा सन्दभम गररएको छ जसले क्िश्वाक्सलो र क्चिकेो व्यक्िसुँग ठाउुँ  ठाउुँमा खोप क्ललक्िक स्थापिा 

गिमको लाक्ग र खोप कदिेसुँग क्सधै काम गि ेअिसर बिाउुँछ ।  

 

क्ललक्िक कसरी होस्ट गि े 

COVID-19 खोप कदि ेसुँग सम्झौता गि:े खोप प्रदाि गिेले स्थािीय स्िास््य क्िभाग, फामसेी, स्िास््य 

प्रणाली, र अन्य मके्डकल प्रदायकहरू समािेश गछम । स्थलगत क्ललक्िक होस्ट गिमको लाक्ग प्रत्यकेसुँग क्िक्भन्न 

प्रकिया र क्षमता छि्, र स्थलगत सेिाको लाक्ग कसैले शुल्क पक्ि लगाउि सलछि् । सहायतको लाक्ग, संघीय 

ररटेल फामेसी पाटमिरसुँग स्थलगत क्ललक्िक अिुरोध गिमको लाक्ग क्िक्भन्न क्िदेशिहरू प्रदाि गररयो, तल कदएको 

। तपाईले तपाईको िक्जकै खोप प्रदाि गिे खोज्िको लाक्ग Vaccines.gov हेिम सकु्नहन्छ ।    

 

डीफाइि भकू्मका र क्जम्मिेारीहरू: खोप प्रदायकहरू धेरै जसो सबै क्ललक्िक अपरेशि र ररपोर्टिंगको लाक्ग 

क्जम्मेिार हन्छि्, समदुाय सङ्गठिले स्थािीय समुदायमा ठुलो भूक्मका खेलेका हन्छि ्। खोप प्रदायकहरूले 

समुदाय सङ्गठिसुँग सम्झौता पुरा गिम भक्ि सोध्न सलछि् ।  तपाईको उदे्दश्य सुरु गिम िमुिा भकू्मका र 

क्जम्मेिारी,तल हेिुमहोस् । 

 

क्मक्त र ठेगािा छान्नहुोस:् खोप क्ललक्िकको लाक्ग तपाईले तपाईको समदुाय िेटिकमको उत्तोलिमा पहुँच 

पुयामउि सक्जलो, भरपदो स्थाि छानु्नहोस् । तपाईको समदुायको राम्रोको लाक्ग खोप प्रदायकसुँग समय र क्मक्तसुँगै 

सप्ताहन्त र अफ-आिर समािेश गदै काम गिुमहोस् ।  क्ललक्िक जसले खोपको दईु-डोज प्रयोग गछम, तपाईले खोप 

प्रदायकसुँग उपयुि क्मक्त र समयमा दोस्रो क्ललक्िकको लाक्ग समयताक्लका बिाउि पक्ि काम गिुमपछम ।  

 

तपाईको समदुायमा आउटररच सरुु गिुमहोस्: क्िश्वाक्सलो समदुाय सङ्गठिको रुपमा, तपाईले तपाईको 

स्थािीय समदुायलाई संलग्न र  क्शक्क्षत बिाउिको लाक्ग महत्त्िपूणम भूक्मका खेल्िु हिछे । समयताक्लका र/िा 

पैदल-क्भत्र प्रकियाको अक्न्तम क्िणमय गिमको लाक्ग खोप प्रदायकसुँग काम गिुमहोस ्। अब आउि ेखोप क्ललक्िकको 

बारेमा जािकारी बाढ्िुहोस्, साथसाथै खोपको बारेमा साधारण जािकारी- COVID-19  खोप सबैको लाक्ग 

क्िशुल्क प्रदाि गररन्छ र आप्रिासि िा बीमा क्स्थक्तको पिामह िगरी व्यक्िहरूले खोप प्राप्त गिम सलछि् । यकद 

तपाईको खोप क्ललक्िक ककशोरककशोरीसम्म पुग्यो भिे, बुिाआमाको उपक्स्थक्तमा िा सहमक्तमा, राज्य 

क्ियमहरूको बारेमा जािकारी बाढ्िुहोस् । तपाईको समुदाय क्िस्तार र संलग्नता बारेमा, सोशल क्मक्डयामा 

पोष्टगं, साइिेज साझेदारी गि,े र तपाईको समदुायमा क्िश्वासयोग्य सन्देशिाहकहरूको लाभ उठाउि ेबारे क्िचार 

गिुमहोस् ।   

तपाईको क्ललक्िक होस्ट गिुमहोस:्तपाईको कायमको अक्न्तम क्मक्त तय गिमको लाक्ग खोप प्रदायकसुँग हातमा हात 

राखेर काम गिुमहोस ्। तपाईको समदुायसुँग संलग्न सुँगसुँगै बाुँकीरहेका कदिहरू समािेश गदै जारी राख्नुहोस् ।  

कदिहरू राम्रोसुँग जान्छ भने्न क्िक्ित  गिमको लाक्ग लाइसको पक्हचाि खोप प्रदायकसुँग गिुमहोस् ।   
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िमिुा भकू्मका र क्जम्मिेारी  

खोप प्रदायकसुँग छलफल र उदे्दश्य मागमदशमक गिे भिेर यहाुँ उदाहरण कदएको छ । अपके्षाहरू प्रत्यके प्रदायकदेक्ख 

प्रदायकसम्म फरक हन्छि् र क्सधै सम्झौतामा सहमक्त भएर अक्न्तम तय गररिेछ ।  

 

 

होस्ट सङ्गठि: 

 ितेतृ्ि क्लि ेसमदुायको संलग्नता र 

आउटरीच 

क्ललक्िकको ठेगािा प्रदाि गिुमहोस ्(राम्रोसुँग हािा 

खेल्िे ,सफा, र खोप लगाएको 15-30 क्मिेट 

पक्हला र पक्छ सामाक्जक दरुी कायम गिमको 

लाक्ग ठुलो ठाउुँ) 

 क्ललक्िक सकु्िधाहरू प्रदाि गिुमहोस ्

(टेबल, कुर्सम, फोहोर फाल्िे ठाउुँ , 

साइिजे , रेस्टरुम) 

 तार्कमक र प्रशासक्िक समथमि प्रदाि गिुमहोस ्

(उदाहरण: सुरक्षा र लाइिको व्यिस्थापि) 

स्थलगत क्ललक्िक सयंोजक प्रदाि गिुमहोस ्

प्रत्येक क्ललक्िकको उदे्दश्यको लाक्ग खोप 

प्रदायकसुँग लाइस गिमको लाक्ग 

खोप प्रदायक: 

 खोप प्रशासक्िकको सब ैपक्ष व्यिस्थक्त 

गिुमहोस —स्थलगत सेट-अप, क्ियुक्ि 

ताक्लका, क्ललक्िकल र समथमि स्टाफफंग, 

चेक-इि, खोप, अिलोकि, ररपोर्टिंग र अन्य 

मािक आिश्यकताहरू समािेश गदै

 
 
 
 

फेडेरल फामसेी पाटमिरसुँग कसरी जोक्डि े 

फेडेरल फारे्मसी पार्टनर देशभरी स्थलगत खोप क्लिननकर्मा प्रदान गररन्छ, र तपाईसँग क्लिननक होस्ट गनटको लानग पनन पार्टनर 

उपलब्ध हुनसक्छ । कसरी क्ललक्िक अिुरोध गिे भिेर ननदेशनहरूको लानग तल हेननटहोस् । तपाईको िक्जकको फामेसी पाटमिर 

पत्ता लगाउि—यहाँ सनचीबद्ध नभएका स्थानीय फारे्मसीहरू—Vaccines.gov मा जािहुोस् ।  

कन नै अन्य COVID-19  खोप प्रदायक जो स्थलगत सेवाहरूर्मा छन् र सनचीबद्ध हुने आशा राखेका छन् 

COVIDPartnerships@Who.Eop.gov  सम्पकट  गननटपछट  । 
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CVS फारे्मसी इंक (लंग साथै) cvshealth.com/covid-19/return-ready/vaccination 

Hy-Vee, Inc. vaccineclinic@hy-vee.com 

पक्लिक्स सुपर र्माकेर्,इंक Clinical.Services@Publix.com 

अल्बटमसि कम्पिी, इंक 

(ओस्को, जेिेल-ओस्को, अल्बटमसि, अल्बर्टसमि 

माकेट, सेफिे, टम थम्ब, स्टार माकेट, शह, 

हग्गेि, एलम,े रान्डल्स, कासम, माकेट स्रीट, 

युिाइटेड, भन्स, प्याक्भक्लयन्स, एक्मगोस, 

लकी, पाक एि सभे, सेभ-अि) 

क्लज ओलर, Liz.Oler@albertsons.com 

 

 
 

CPESN कोडी क्ललफ्टि, cclifton@cpesn.com 

 

 

गुड िेइबर फारे्मसी  

र अमेरीसोसमबेगें औषक्ध क्िगमको फामेसी 

सेिा प्रशासक्िक संगठि (PSAO),  

एलेभेट प्रदायक िेटिकम

जेसि मोन्टगोमेरी, 

jasonmontgomery@amerisourcebergen.com 

 

 
 

हेल्थ र्मार्न फारे्मसी covid.taskforce@mckesson.com 
 

 

नर्मजेर, इंक. clinic@meijer.com 
 

H-E-B, LP wellnessservices@heb.com 

कस्टको होलसेल कपम. बेकी डन्ट, rdant@costco.com 

बेथ अिोल्ड, betharnold@costco.com 

http://cvshealth.com/covid-19/return-ready/vaccination
mailto:vaccineclinic@hy-vee.com
mailto:Clinical.Services@Publix.com
mailto:Liz.Oler@albertsons.com
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mailto:rdant@costco.com
mailto:betharnold@costco.com


क्लिनिक अिुरोध गिन, फामसेी पाटमिर अिरुोध 

पठाउिहुोस: 
फारे्मसी पार्निर 

स्थलगत खोप क्ललक्िक टुलककट 4 

 

 

राइर् एड क्रोप www.riteaid.com/covid-19/community-clinics 

खदु्रा व्यापार सिेा, LLC (तल, ब्राण्ड अननसार सम्पकट  हेननटहोस्) 

हान्नफोडन ब्रोस को. ब्राड ह्याक्मल्टि, brhamilton@hannaford.com 

स्टप & सप इसाबेल क्त्रक्िदाद, isabel.trinidad@stopandshop.com 

द जाएन्ट कम्पिी क्तमोथी केयलर, Timothy.Kaylor@giantmartins.com 

जाएन्ट  फुड ररम्पल गाब्री, rimple.gabri@giantfood.com 

फुड लायि जोि बेडिाजम, jbednarz@foodlion.com 
 

 

साउथइस्टि ग्रोसेर 

(Winn-Dixie, Harveys, Fresco Y Mas) 

जेफ्री बू्रलस, JeffreyBrooks@segrocers.com 

 

द क्रोजर को. 

(िोजर, ह्याररस रटटर, फे्रड मेयर, फ्राई, 

राल्फ्स, फकंग सोपर, क्स्मथ, क्सटी माकेट, 

क्डल्न्स, माररयािो, क्पक-एि- सेभ, कोप्स, 

मेरो माकेट, QFC) 

www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner 

 

टोपको एसोक्सएर्टस, LLC  

(एलमे फे्रश माकेर्टस, एसोक्सएटेड फूड स्टोसम, 

बाशास, क्बग-िाई फामेसी एण्ड िेलिसे सेन्टर, 

बु्रलसशायर फामसेी, सुपर िि फामेसी, 

बु्रलसशायर फामसेी द्वारा फे्रस, कोबोन्सम फामेसी, 

लयास िाइज फामसेी, माकेटप्लेस फामसेी, 

जाएन्ट ईगल, हार्टमग ड्रग कम्पिी, फकंग कुललेि , 

फूड क्सटी फामसेी, ईन्ग्लस फामेसी, ररलेको, बेल 

एयर, िोब क्हल फामसेीहरू, सेि माटम 

फामेसीहरू, लक्की फामेसी, स्पाटमििाश, प्राइस 

चॉपर, माकेट 32, टप फे्रन्डली माकेट, शॉपराइट, 

िेगम्याि, िेस माकेट, इंक)

फाराज जैदी, fzaidi@topco.com 

 

 
 

िालमाटम, इंक. (साम ललब सक्हत) https://app.smartsheet.com/b/form/ 

9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262 

िालग्रीन्स (डुएि ररड सक्हत) https://wagsoutreach.com/COVID-Contact-Us 

http://www.riteaid.com/covid-19/community-clinics
mailto:brhamilton@hannaford.com
mailto:isabel.trinidad@stopandshop.com
mailto:Timothy.Kaylor@giantmartins.com
mailto:rimple.gabri@giantfood.com
mailto:jbednarz@foodlion.com
mailto:JeffreyBrooks@segrocers.com
http://www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner
mailto:fzaidi@topco.com
https://app.smartsheet.com/b/form/9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262
https://app.smartsheet.com/b/form/9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262
https://wagsoutreach.com/COVID-Contact-Us

