नयााँ कोरोना भाइरस संक्रमण रोगको खोप लगाएको प्रमाणप्र
आवेदन प्रक्रक्रयाको जानकारी

सेन्दाई शसदट

खोप लगाएको प्रमाणप्र, （अर्ाात 「खोप प्रमाणप्र」）चााँही नयााँ कोरोना भाइरस संमक्रमण रोगको बिरुद्ध खोप लगाएको
प्रमाणणत गने प्र हो । जापान िाट िैदेशिक या्रा वा अन्य पररस्थर्ततहरूको लागग ववदे ि जानप
ु ने खण्ड आदद，
आवश्यक पने व्यस्ततहरुलाई जारी गररनेछ ।
खोप लगाएको प्रमाणप्र भएमा, ववदे ि जानेआउने गदाा खेररमा भाइरसको पररक्षण आदद नगरे पतन हुने अवथर्ा पतन
हुन्छ ।（※）
आवेदन धेरै भएको खण्डमा, जारी गना केदह समय लाग्न सतने पतन हुन्छ, त्यसैले चााँडन
ै ै आवेदन ददनह
ु ोस ्।
※बििेष रुपमा यसको प्रयोग गने सम्भि भएका दे ि, क्षे्र सार्ै यसका लाभका उपायको िारे मा,
ववदे ि मन््रालयको वेिसाइटमा जानकारी प्रदान गररने योजना छ ।

１ खोप लगाएको प्रमाणप्रमा उल्लेख हुने कुराहरु (जापातनज र अं्ेज
भाषा दव
ु )ै
●खोप लगाएको व्यस्ततको
・ नाम

・जन्मशमतत
・रास्टियता
・राहदान नम्िर

●यस िाहे क अन्य

・ खोप लगाएको ददन
・ खोप लगाएको दे िको नाम
・ लगाएको खोप कम्पतनको नाम
・ खोपको नाम र लट नम्िर
（खोप लगाएको प्रमाणप्रको
नमुना)

２ सेन्दाई शसटीमा आवेदन ददन शमल्ने व्यस्ततहरु
तलका तनम्नशलणखत कुनै अन्तगात पने व्यस्ततहरु लक्षक्षत समह
ु मा पदा छन ।
・नयााँ कोरोना भाइरस खोप लगाएको समयमा, सेन्दाई शसटीमा तनवास दताा भएका व्यस्तत
・「सेन्दाई शसटी द्वारा जारी गररएको खोप लगाउने दटकटको प्रयोग गरर खोप लगाएको व्यस्तत वा」
「गचक्रकत्सा कमाचारीहरु आददिाट प्रार्शमकताको आधारमा परर खोप लगाएका व्यस्तत 」

３ पठाउने िारे मा

आवेदन ददाँ दा साँगै पठाउनु भएको क्रिती खामिाट हुलाक मािात पठाइने छ।
त्यसैगरी, यस शसटी कायाालयमा आवेदन िारम प्राप्त भए दे णख तपाइकोमा पठाउन सम्म एक हप्ता
जततको समय शलनेछौं। तर, खोप लगाएको रे कडा पुस्टट हुने कागजात नभएको अवथर्ामा, खोप
लगाएको रे कडाको पुस्टटको लागग समय शलन पने हुनाले, डेढ दे णख दइु मदहना जततको समय शलन पने
अवथर्ा हुन सतदछ।
※खोप लगाएको रे कडा पस्ु टट गने कागजप्रको िारे मा, पछाड पदिको 「आवेदनको िारे मा」 हे रेर सहयोग शलन सतनह
ु ु न्छ

4 आवेदनको िारे मा

आवेदन प्र हुलाक द्वारा मा्र थव कार गररनेछ । आवश्यक कागजप्रहरु तलका तनम्न शलणखत ठे गानामा हुलाक िाट
पठाउनह
ु ोस ।
●जवाि पठाउनको लागगको ठे गाना, आफ्नो नाम

■अतनवाया रुपमा पेि गनपुा ने गचज

लेणखएको आफ्नो पदहचान पटु टी हुने कागजप्रको
प्रततशलवप

●नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक
रोगको खोप लगाएको प्रमाणप्र,
प्राप्त आवेदन िारम
（आवश्यक वविरण भएको पटृ ट）

सवारी चालक इजाजत प्र, रे शसडेन्स काडा (जाइररय
काडा), सािाजतनक बिलहरुको रशसद (बिजुली,पातन),
हुलाक िाट आएको िथतु आदद) को प्रततशलवप

●राहदान को प्रततशलवप
（म्याद अवगध शभ्रको ）

●जवाि पठाउनको लागगको खाम
（जवाि पठाउनको लागग ठे गाना,
नाम पतन लेखेको हुनुपने）

पदहचान वववरण भएको
पटृ ठ पढ्नयोग्य स्थर्ततमा

○○○ー○○○○

○○○ー○○○○

राहदान मा भएको बििाह पदहलाको नाम, अको नाम, उपनाम
लेणखएको खण्डमा
बििाह पदहलाको नाम, अको नाम, उपनाम भएको पुटटी हुने
पररचय प्रमाण करण कागजातको प्रततशलवप पतन सार्ैमा लाने

दटकट टासेको हुनुपने (लम्िाई 3 को
खामको लागग 84 येन)

●कुपन को प्रततशलवप (「प्रारम्भ क गचक्रकत्सा जााँच मा्र」 को भाग आदद, खोप
लगाएपतछ िााँक्रक रहे को भाग)
● खोप लगाएको प्रमाणप्र, खोप लगाएको रे कडाको कागजात सार्ै प्रारम्भ क
गचक्रकत्सा जााँच िारमको प्रततशलवप

■प्रतततनगध

व्यस्ततले आवेदन गनुा परे को खण्डमा आवश्यक पने गचज)
（मागर्को「अतनवाया रुपमा पेि गनप
ुा ने गचज」 सिै सार्मा पेि गनह
ुा ोस）

कुनैपतन एउटा

कुनैपतन नभएको खण्डमा खोप
प्रमाणको आवश्यक पने व्यस्ततको

आफ्नो पदहचान पुस्टट हुने
कागजप्रको प्रततशलवप आवश्यक

●आवेदकको मन्जुरी नामा

●प्रतततनगध व्यस्ततको पररचय पुटटीहुने कागजप्रको प्रततशलवप

आिदे न कागजप्र पठाउने ठे गाना (हुलाकको नम्िर र ठे गाना मा्र भएपतन पठाउन सक्रकन्छ)）
〒980-8671 仙台市役所健康福祉局 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 管理担当 宛
सेन्दाई शसटी नगरपाशलका थवाथ्य तर्ा कल्याण ब्यरू ो नयााँकोरोना खोप लगाउन प्रिदा न कायाालय
व्यवथर्ापनले पाउने

５ सािधान अपनाउनप
ु ने आदद
●म्याद अवगध सक्रकएको राहदान भएको खण्डमा पठाउन सक्रकनेछैन।
●एक पटक आवेदन गदाा एक प्रतत मा्र पठाउन सक्रकनेछ।

●िैदेशिक या्राको योजना भएकाहरुले, सास्चचकै आवश्यक भएको खण्डमा मा्रै आिदे न गनह
ुा ु न अनरु ोध गदा छौ। जापान शभ्र खोप लगाएको

समयमा ददइएको खोप लगाएको प्रमाणप्र नै जापानको खोप प्रमाणप्र हो, खोप लगाएको समयमा ददइएको (खोप लगाउने दटकट) को दायााँ
भाग) वा खोप लगाएको रे कडालाईनै खोप प्रमाणप्रको रुपमा प्रयोग गनासक्रकन्छ ।

■सम्पका थर्ान■
●पठाउने प्रक्रक्रया आददको िारे मा
सेन्दाई शसटी नयााँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउने सम्िगधत कलसेन्टर

☎ 0120-39-5670（8：30〜19：00）

※ जापान ज भाषा िाहे क पतन अन्य भाषाहरु, अं्ेज , गचतनयााँ, कोररयन,
शभयतनाम , नेपाली भाषामा पतन परामिा शलन सतनह
ु ु न्छ ।

●होमपेजURL
सेन्दाई शसदट नयााँ कोरोना भाइरस बिरुद्ध
खोप लगाउने पोटा ल साइट

https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/
info.html

