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COVID-19  
 

COVID-19 सम्बन्धी जानकारीमूलक  
सामग्री योग्यता सूची 

ओहायोले खोप लगाउन रोज्ने मािनसह�लाई COVID-19 को खोप उपलब्ध गराउन ेयोजना बनाएको छ । खोपको आपूतीर् सीिमत भएका कारणले प्रारम्भमा उमेर, पेशा, 
बसोबासको िस्थित वा िचिकत्सक�य इितहासको आधारमा उच्च जोिखम भएका िनि�त समूहह�का लािग भनेर छुट्याएर रािखएको छ । तपाई ंओहायोमा COVID-19 को खोप 
लगाउन योग्य ह�नुह�न्छ वा ह�नुह�न्न भन्न ेकुरा थाहा पाउन तल हेनुर्होस् । 

 
सुरि�त �पमा खोप लगाउन चाहनेह�का लािग माचर् 29 मा योग्यतालाई िवस्तार ग�रनेछ । योग्य भइसकेपिछ खोप लगाउने अपोइन्टमेन्ट िलनका लािग ओहायोको खोप 
व्यवस्थापन समाधान (VMS) मा जानुहोस् । 

 

उमेरको आधारमा योग्यता 
• 50 वषर् वा सोभन्दा बढी उमेरका मािनसह� । 
• 40 वषर् वा सोभन्दा बढी उमेरका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 

 
आवासको आधारमा योग्यता 
• निसर्ङ होमह�का िनवासीह� । 
• अिसस्टेड िलिभङ फिसिलटीह�का िनवासीह� । 
• राज्यका मानिसक अस्पतालह�मा रहेका िबरामीह� । 
• सामूिहक गृह, आवासीय फिसिलटी वा केन्द्रह�मा  बस्न ेिवकाससम्बन्धी अपाङ्गता भएका मािनसह� । 
• सामूिहक गृह, आवासीय फिसिलटी वा केन्द्रह�मा बस्न ेलागू औषध सेवन गनेर् मािनसह� लगायत मानिसक स्वास्थ्य समस्याह� भएका मािनसह� । 
• राज्यद्वारा सञ्चािलत ओहायो भेटे्रन्स होमकािनवासीह� । 

 
िचिकत्सा अवस्थामा आधा�रत योग्यता 

• गभर्वती  मिहलाह� । 
• टाइप 1 मधुमेह भएका मािनसह� । 
• टाइप 2 मधुमेह भएका मािनसह� । 
• एिमओट्रोिफक ल्याट्रल स्क्लेरोिसस (ALS)/Lou Gehrig रोग भएका मािनसह� । 
• अिन्तम चरणका मृगौला रोगी । 
• हेमाटोपोइिटक वा िस्टम सेल पिन भिनने बोन म्यारो प्रत्यारोपण गराएका र क्यान्सर वा िनि�त प्रकारको एिनिमयाको उपचार गराइरहेका मािनसह� 
• क्यान्सर भएका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 
• दीघर्कालीन मृगौला रोगी (CKD) भएका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 
• क्रोिनक अब्सट्रिक्टभ पुल्मोनरी िडिजज (COPD) भएका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 
• मुटु रोग भएका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 
• मोटापनासम्बन्धी समस्याभएका मािनसह�, माचर् 19 बाट सु� ह�नेगरी । 
• जन्मजात वा बाल्यवस्थामा िवकिसत भएका िनि�त िचिकत्सक�य समस्याह� भएका मािनसह� । मािथ सूिचकृत नग�रएका यो वगीर्करणमा पनेर् रोग वा समस्याह�: 

o िसकल सेल एिनिमया । 
o डाउन िसन्ड्रोम । 
o िसिस्टक फाइब्रोिसस । 
o मस्कुलर िडस्ट्रोफ� । 
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o सेरेब्रल पाल्सी । 
o स्पाइना िबिफडा । 
o िनयिमत �पले िवशेष िचिकत्सक�य स्याहार आवश्यक पनेर् गम्भीर खालको मुटुको समस्या । 
o फेिनलकेटोनु�रया (PKU), टे-सैस ्(Tay-Sachs) र अन्य दुलर्भ, वंशाणुगत मेटाबोिलक समस्याह� । 
o लगातार मुछार् प�ररहन ेगरी छारे रोग; हाइड्रोिसफाली; माइक्रोिसफाली र अन्य गम्भीर प्रकृितका स्नायुसम्बन्धी समस्याह� । 
o टनर्र िसन्ड्रोम, फे्रजाइल X िसन्ड्रोम, पे्रडर-िविल िसन्ड्रोम र अन्य गम्भीर प्रकृितका वशांणुगत समस्याह� । 
o गत वषर् अस्पताल भनार् भएर उपचार गराउनु परेको गम्भीर आज्मा (दम रोग)। 
o अल्फा तथा िबटा थालासेिमया । 
o ठोस अङ्गको प्रत्यारोपण (प्रत्यारोपण गराएका र गराउन लागेका मािनसह�) । 

पेशाको आधारमा योग्यता 
• COVID-19 का िबरामीह�को उपचारमा िनयिमत �पमा संलग्न ह�ने स्वास्थ्यकमीर्ह� । 
• आकिस्मक िचिकत्सा सेवा (EMS) का रेस्पोन्डरह� । 
• निसर्ङ होममा कायर्रत कमर्चारीह� । 
• अिसस्टेड िलिभङ फिसिलटीह�मा कायर्रत कमर्चारीह� । 
• राज्यका मानिसक अस्पतालह�मा कायर्रत कमर्चारीह� । 
• िवकाससम्बन्धी अपाङ्गता भएका मािनसह�का लािगसामूिहक गृह, आवासीय फिसिलटी वा केन्द्रह�मा कायर्रत कमर्चारीह� । 
• लागू औषध सेवन गनेर् मािनसह� लगायत मानिसक स्वास्थ्य समस्याह� भएका मािनसह�का लािगसामूिहक गृह, आवासीय फिसिलटी वा केन्द्रह�मा कायर्रत 

कमर्चारीह� । 
• राज्यद्वारा सञ्चािलतओहायो भेटे्रन्स होमह�मा कायर्रत कमर्चारीह� । 
• प्रत्य� भौितक क�ा सञ्चालन गनेर् K-12 स्कुलह�मा कायर्रत कमर्चारीह� । 
•  बाल स्याहार सेवाह�मा काम गनेर् र भनार् भएका बालबािलकाह�सँग िनरन्तर प्रत्य� सम्पकर् मा आउन ेमािनसह� । 
• अन्त्येि� सेवाह�मा कायर्रत मािनसह� । 
• कानुन कायार्न्वयनको �ेत्रमा (कम्तीमा ह�ाको 20 घण्टा) काम गनेर् र प्रथम उद्दारकतार् वा प्रत्य� सुप�रवे�ण गनेर् िजम्मेवारी भएका सिक्रय ड्युटीमा रहेका मािनसह� । 

यसमा िनम्न पदर्छन्: 
o प्रहरी अिधकारीह� । 
o से�रफका डेपुटीअ� । 
o ओहायो राज्यका हाइवे पेट्रोल ट्र� परह� । 
o िवशेष कायर्�ेत्र भएका अिधकारीह�, जस्तै, Ohio Department of Natural Resources (ODNR) का अिधकारी, फामेर्सी बोडर्का अनुसन्धाता, 

Bureau of Criminal Investigation (BCI) का एजेन्ट, राज्यका अिग्नसम्बन्धी अनुसन्धान गनेर् अनुसन्धाता र संघीय यातयात सुर�ा अिधकारी र 
संघीय स्रोतबाट खोप लगाउन नपाउन ेकानुन कायार्न्वयनको �ेत्रमा काम गनेर् अन्य संघीय अिधकारीह� । 

• वयस्क वा जुभेनाइल कैदी वा अदालतको िनगरानीमा रहेका व्यि�लाई प्रत्य� सेवाह� उपलब्ध गराउन ेप्रोबेसन तथा प्यारोल कमर्चारीह� लगायतसुधार गृहह�मा काम 
गनेर् मािनसह� । 

• मान्यता प्रा� अिग्न िवभागका सिक्रय कमर्चारीह� । 
 
माचर् 16, 2021 मा तयार पा�रएको । 
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COVID-19 का सन्दभर्मा तपाईसँंग भएका प्र�ह�को जवाफ प्रा� गनर् 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोन गनुर्होस् । 
 
तपाईकंो मानिसक स्वास्थ्य पिन शारी�रक स्वास्थ्य जितकै महत्वपूणर् ह�न्छ । यिद तपाई ंवा तपाईकंो कुनै िप्रयजन कोरोना भाइरस महामारीका कारणले िचिन्तत 
ह�नुह�न्छ वा आि�नुभएको छ भने मद्दत ह�ाको सातै िदन, िदनको चौबीसै घण्टा उपलब्ध रहेको छ । COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा फोन 
गनुर्होस ्। 
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