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१. तोिचगी नगर प्रकोपको बेला बह�भािषय सेवा केन्द्रको स्थापना बारे जानकारी ! 
 

तोिचगी कोक़ुसाइ कोउयुर्उ क्योउकाई (अंतरार्िष्ट्रय संस्था) मा, प्रकोपको बेलामा, सबै िवदशेी बािसन्दाह�को 

सहयोगको लािग, प्रकोपको बेला बह�भािषय केन्द्रको स्थापना ग�रएकोछ  । 

प्रकोपको बेला बह�भािषय केन्द्रमा, क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािच गाकु स्यउुकान ्मा स्थािपत भएर, तोिचगी नगर 

प्रकोप िब�द्धका उपाय प्रधान कायार्लयले पठाऊने जानकारी कोक़ुसाइ कोउयुर्उ क्योउकाईका व्याख्या र अनवुाद 

गन� स्वयंसेवकमा दतार् भएका सहयोगीह�ले बह�भाषामा अनुवाद ग�र, जानकारी प्रसारण गदर्छन ् । 

यसबाहके, िवभीन्न परामशर्को लािग, आश्रयस्थलको िज़म्मेवार कमर्चारी, िशस्योकान-्का तथा सम्बंिधत 

िनकायह� संग सम्पकर्  गरेर सम्हाल्ने गदर्छन ्। 

प्रकोपको बेला बह�भािषय सेवा केन्द्रले स्थापना गन� क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािचगाकु स्यउुकान,् नगर िभत्र 

प्राथिमकताका आधारमा खोिलने आश्रयस्थलह� मध्ये एउटा हो । सम्पणूर् िवदशेी बािसन्दाह�, प्रकोपको बेलामा, 

क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािचराकु स्यउुकान ्आश्रयस्थलमा आश्रय िलनहुोला । 

 
आश्रयस्थल, आफ़ु बस्ने �ेत्रसंग मात्र सम्बन्ध नभएर, आश्रय आवश्यक जो कोिहले पिन प्रयोग गनर् सिकन्छ । खाने 

पानी, खाद्यपदाथर्, दिैनक जीवनयापनका लािग आवश्यक सामग्रीह� बाहके, मनको शािन्तसंग आराम गनर् सिकन े

ठाऊँ, िवद्यतु आपिूतर्, नगरबाट जानकारीह� आिद उपलब्ध गनर् सिकन्छ । 

क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािचराकु स्यउुकान ्सम्म कसरी पगु्न सिकन्छ, अिहले दिेख नै प�ा लगाई राख्नहुोला । 
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२. नौलो कोरोना भाईरसको ओिमक्रोन तनावको बारेमा जानकारी ! 

 

नौलो कोरोना भाईरसको ओिमक्रोन तनावको संक्रमण तीव्र गितले िवस्तार भैरहकेोछ । 

 

ओिमक्रोन तनावको संक्रिमत व्यि�ह�को ल�ण, 37.5 िडग्री सेिल्सयस भन्दा बढ़ीको ज्वरो आउन,ु खोक� लाग्न,ु 

समग्र थकानको अनभुिूत ह�न,ु घाँटी दख़ु्न,ु नाक बग्ने/बन्द ह�न ेआिद जस्ता �घाखोक� संग िमल्न ेगरेको पाईएकोछ । 

र ल�ण दखेा नपन� व्यि�ह� पिन छ्न ्। 

 

“कतै नौलो कोरोना होिक” जस्तो लागेमा, संधै दखेाऊने गरेको िचिकत्सक या निजकको िचिकत्सा संस्थामा गई 

परामशर् गनुर्होला ।  

 

जापानी भाषा बाहकेको भाषामा कुरा गनुर् परेमा, िवदशेीह�को लािग [कोरोना भाईरस परामशर् हट-लाईन] टेिलफ़ोन 

नम्बर ०२८-६७८-८२८२ मा परामशर् गनुर्होला । २४ सै घण्टा खलु्ला छ । 
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३. नौलो कोरोना भाईरस भ्यािक्सनको तेश्रो पटकको खोप बारे जानकारी ! 

 

नौलो कोरोना भाईरस भ्यािक्सनको तेश्रो पटकको खोप, दोश्रो पटक र तेश्रो पटकको खोप िबचको अन्तराल 

[िसद्धान्तमा ८ मिहना] दिेख [७ मिहना] मा अगाड़ी ल्याई, फेब्रअुरी मिहनाको १ ता�रकबाट, ६५ बषर् भन्दा मािथका 

व्यि�ह�लाई खोप िटकट पठाईनेछ । 

६४ बषर् भन्दा मिुनका व्यि�ह�लाई, दोश्रो पटकको खोप देिख ८ मिहना पुग्न लागेका व्यि�ह�बाट क्रमश: खोप 

िटकट पठाईनेछ । 

तेश्रो पटकको खोपमा प्रयोग ग�रने भ्यािक्सन चाँही, पिहलो र दोश्रो पटकमा लगाईएको भ्यािक्सनको प्रकार संग 

मतलब नराखेर, फ़ाइज़र कम्पनी अथवा ताकेदा /मोडेरना कम्पनीको भ्यािक्सन प्रयोग ग�रनेछ । फ़ाइज़र कम्पनीको 

चाँही पिहलो र दोश्रो पटकको खोप सेवनको मात्रा समान हो, तर ताकेदा /मोडेरना कम्पनीको भने आधा मात्र ह�नेछ 

। 

तेश्रो पटकको खोपको साइड �रएक्शन चाँही, पिहलो र दोश्रो पटकको जस्तै ल�णह� दखेा पदर्छ्न,् तर तेश्रो पटकको 

खोप लगाएका व्यि�ह� खोप नलगाएका व्यि�ह� भन्दा पिन नौलो कोरोना संग संक्रिमत ह�नेह� र गंभीर �पले 

िवरामी ह�नेह� थोरै भएको �रपोटर् ग�रएको छ । 

फे�र, पिहलो र दोश्रो पटकमा फ़ाइज़र कम्पनीको भ्यािक्सन िलएका व्यि� तेश्रो पटकमा मोडेरना कम्पनीको भ्यािक्सन 

खोप लगाए पिन सरु�ाको �ि�कोणले जायज़, असरको �ि�कोणले पिन एंटीबड़ी टीटर बढ़दछ् भन्ने �रपोटर् ग�रएको 

छ । 

दशेले आपिूतर् गन� भ्यािक्सन ताकेदा/मोडेरना कम्पनीको भ्यािक्सन बाट पिहले श�ु ग�रने भएकोले, तोिचगी नगरमा, 

सामिुहक र व्यि�गत खोप दबैु  ताकेदा/मोडेरना कम्पनीको भ्यािक्सनको खोपबाट श�ु ग�रने भएकोछ । 

दशेले आपिूतर् गन� समयतािलका अनसुार, फ़ाइज़र कम्पनीको भ्यािक्सन खोप, यिह फेब्रअुरी मिहनाको मध्यभाग 

पिछबाट श�ु ग�रने सम्भावना छ ।  

कृपया ध्यान िदनहुोला िक, अन्य नगरमा दोश्रो पटक सम्मको खोप िलएका अथवा िवदशेमा खोप िलएर तोिचगी 

नगरमा बसाईसराई  ग�र आउनु भएका व्यि�ह�ले, तेश्रो पटकको खोप िलनको लािग, आवेदन िदन अिनवायर् छ । 

आवेदन िदने काउण्टर, तोिचगी-िश होकेन ्फ़ुकुशी सेण्टर, तोिचगी िशयाकुस्यो कें कोउ जोिसन-्का स्याटेल्लाईट 

काउण्टर, ओिहरा/फ़ुिजओका/चगुा/िनशीकाता/इवाफुनेका िशस्योह�  

ह�न ्। िवस्ततृ जानकारीका लािग, तोिचगी-िश िसंगाता कोरोना वाकुिचन ्सेस्य ुको-� सेन्ता- (तोिचगी नगर नौलो 

कोरोना भ्यािक्सन खोप कल सेण्टर) टेिलफ़ोन नम्बर ०२८२-२१-२४१६ मा सम्पकर्  राख्नुहोला ।  


