COVID-19 खोपको दिन तपाईको
आवासिय वृद्ध हेरचाह िुसवधामा के
आपेक्षा गने
बासिन्िा, पररवार, हेरचाहकताा र सियजनहरूका लासग जानकारी
अष्ट्रेसलया िरकारको अष्ट्रेसलयामा बस्ने िबैलाई COVID-19 खोपहरू दिने रणनीसत छ।
आवािीय वृद्ध हेरचाह गने कमाचारीहरू र बासिन्िाहरू पसहलो व्यसिहरू हुन् जिले COVID-19 खोप िाप्त गना छनौट
गना िक्छन्। यो अष्ट्रेसलयाको COVID-19 खोपको रासष्ट्रय रोल आउट रणनीसत को पसहलो चरण (चरण 1ए) को सहस्िा
हो ।
आवािीय वृद्ध स्याहारकमी र सनवािीहरूको लासग COVID-19 खोप आवािीय वृद्ध िेखभाल िुसवधामै गररनेछ।
तपाईंको आवािीय वृद्ध हेरचाह िुसवधाले तपाईंको खोप दिने दिन कसहले हुनेछ भन्नेछ।
यि कागजातले तपाईंलाई, तपाईंको पररवार, हेरचाहकतााहरू र सियजनहरूलाई तपाईंले खोप दिनहरु आऊँिै गिाा र
तपाईंको खोप दिन के अपेक्षा गना िक्नुहुन्छजानकारी दिन्छ।
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खोप दिने दिन असि
•

अष्ट्रेसलया िरकारले खोपहरु लाई तपाईंको आवािीय वृद्ध हेरचाह िुसवधामा पुर्य
 ाउने व्यवस्था गनेछ।

•

अष्ट्रेसलया िरकारले एक सक्लसनकल कायाबल भती गरे को छ जिले तपाईंको आवािीय वृद्ध हेरचाह िुसवधाको भ्रमण
गिाछ र सनवािीहरू र कमाचारीहरूलाई खोप दिने व्यवस्था गिाछ। यी सक्लसनकल कामिारहरूले खोप दिने दिन
नसजककिं िै जाँिा र खोपको दिन िुरसक्षत र िभावकारी रूपमा चलेको सनसित गना तपाईंको िुसवधामा धेरै नसजकबाट
काम गनेछन् ।

•

तपाईंको आवािीय वृद्ध िेखभाल िुसवधाले तपाईंलाई र तपाईंको सवकल्पको सनणायकताालाई
(यदि एक ठाउँ मा छ भने), COVID-19 खोप िाप्त गना िहमत गना िोध्नेछ।
o

जानकारी तपाइँ लाई उपलब्ध छ ताकी तपाईं COVID-19 खोपको बारे मा िूसचत जानकारी सलन
िक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई पसहले नै यो जानकारी तपाईंको िुसवधा द्वारा ििान गररएको छैन भने,
तपाईं स्वास््य सवभागको वेबिाइट(DepartmentofHealth’swebsite)मा िसतसलसप पाउन
िक्नुहुन्छ।

o

िहमसत दिनु असि, तपाईं, तपाईंको पररवार, हेरचाहकताा र सनणाय सनमााताहरूले पसन तपाईंको
िुसवधाको सक्लसनकल स्टाफ, जीपी वा अन्य स्वास््य पेशेवरहरूको िाथ खोपको फाइिा र
जोसखमहरूको बारे मा छलफल गना छनौट गना िक्नुहुन्छ, र COVID-19 खोप तपाईंलाई योग्य छ दक
छैन भनेर।

•

तपाईले यो खोप िाप्त गनाको उपयुि भएको िुसनसित गनाका लासग तपाईंको िुसवधामा सक्लसनकल स्टाफले
तपाईंको स्वास््य जाँच गनेछ। यदि तपाईंको िुसवधालाई तपाईंको स्वास््यको बारे मा कु नै िरोकार छ भने
उनीहरूले जीपीिँग परामशा सलन्छन्। तपाईको जीपीिँग तपाईको स्वास््य र COVID-19 खोपको बारे मा कु नै पसन
िमयमा कु रा गना िक्नुहुन्छ।

•

यदि तपाईं COVID-19 खोप िाप्त गना िहमत हुनुहुन्छ भने तपाईंको आवािीय वृद्ध हेरचाह िुसवधाले तपाईंलाई
खोप िाप्त गना िताा गिाछ। तपाईंको िुसवधाले खोप कायाबलका िाथ खोप दिनका लासग िबै िबन्धहरूको
व्यवस्थापन गिाछ।

•

COVID खोप तपाईंको GP द्वारा सिफाररि गना आवश्यक पिैन।

•

तपाइँ िँग एउटा वृद्ध हेरचाह असधविाको पहुँच गने असधकार छ। OPAN माफा तको यो िेवा सन: शुल्क, गोप्य र
िरकार र बुढेिकालमा हेरचाह ििायकहरूबाट स्वतन्र छ। तपाईंको राज्य वा इलाकामा बुढेिकाल हेरचाह
असधविाहरू १८०० ७०० ६०० वा opan.com.au मा उपलब्ध छन्।
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खोपको दिन
•

यदि तपाइँ खोप सलन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ को िुसवधामा सक्लसनकल स्टाफले तपाइँलाई खोप दिनका लासग ठीक
छ भनेर सनसित गना जाँच गिाछ। यदि तपाइँ खोपको दिनमा तपाईलाई सचदकत्िा िमस्या भयो भने तपाइँ को
आवािीय वृद्ध हरे चाह िुसवधाले तपाइँ को खोप दिन अगासि बढ्न हुन्छ दक हुँिन
ै भनेर जीपीिँग परामशा सलन
िक्िछ, वा यदि आवश्यक परे मा पसछका समसतहरुमा िाना आवश्यक पिाछ।

•

तपाइँ ले िहयोगी व्यसिलाई खोप दिन तपाइँ को आवािीय वृद्ध हरे चाह िुसवधामा तपाइँलाई मद्दत गना र िमथान
गना छनौट गना िक्नुहुन्छ। यिमा यदि तपाई सचसन्तत महिुि गनुाहुन्छ भने किैलाई जानकारी अनुवाि गना वा
आश्वािन ििान गने कु राहरु िमावेश छन्।

•

कु नै पसन खोप लगाऊँिा जस्तै, तपाईंले COVID-19 खोप िाप्त गरे पसछ के सह िाइि इफे क्ट पसन हुन िक्नेछ।
तपाइँ को खोप लगाए पसछ के आपेक्षा गने भन्ने बारे जानकारी तपाइँ को खोप िशासित सक्लसनकल कायाकतााले
तपाइँ लाई दिनेछ। यो जानकारी स्वास््य सवभाग(Department of Health)को वेबिाइटमा पसन उपलब्ध छ।

•

तपाईंको खोप पसछ, तपाईंको आवािीय वृद्ध हेरचाह िुसवधाका कमाचारीहरूले तपाईंलाई नसजकबाट अनुगमन
गनेछन्। यदि तपाइँ आफ्नो खोप िाप्त गरे पसछ अस्वस्थ महिुि गनुाहुन्छ भने तपाइँ ले उनीहरूलाई जानकारी
गराउनु भएको सनसित गनुाहोि्।

सवश्विनीय जानकारीको िाथ अद्यावसधक रहनुहोि्
तपाईले स्वास््य सवभागको अनुवादित जानकारी िसहत थप जानकारी पाउन िक्नुहुन्छ
COVID-19 खोप वेबिाइट । तपाईं COVID-19 खोपहरू अपिेटहरू िाप्त गना ििस्यता सलन िक्नुहुन्छ।
तपाईंले रासष्ट्रय कोरोनाभाइरि मद्दतलाइन १८०० ०२० ०८० मा फोन गना िक्नुहुनेछ र यदि आवश्यक भएमा
िोभाषेको लासग भन्नुहोि्।
यदि तपाईं कु नै पसन िमस्याहरूको बारे मा कु रा गना चाहानुहुन्छ भने वृद्ध व्यसिको वकालत नेटवका (ओपन)(Older
Persons Advocacy Network (OPAN)) मा उपलब्ध छन्। वा यदि तपाईंलाई तपाईंको चृद्द हेरचाह िबन्धकको
िाथमा िम्पर्का त हुन मद्दत चासहन्छ भने वा तपाईंको COVID-19 को िम्बन्धमा िरोकारहरू भएमा। १८०० २३७
९८१ मा सबहान ६ िेखी - बेलक
ु ा १० बजे (AEDT) िम्म, हप्ताको ७ दिननै वाcovid@opan.com.au मा ईमेल वा
फोन गनुाहोि्।
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