
नयााँ कोरोना भाइरस सकं्रमण रोगको खोप लगाएको 
प्रमाणपत्र (भ्याक्ससन पासपोर्ट)
आवेदन प्रक्रक्रयाको जानकारी

नयााँ कोरोना भाइरस संमक्रमण रोगको खोप लगाएको प्रमाणपत्र （अर्ाटत 「खोप प्रमाणपत्र」）चााँही बैदेशिक यात्रा 
र अन्य पररक्थर्ततहरूको लागग， नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगको रोकर्ामको खोप लगाएको प्रमाणणत गने 
कागजात आवश्यक पने व्यक्सत को लागी बबतरण गररने बथतु हो । अहहले केहह समयको लागग, बैदेशिक
यात्राको लागी उपयोगी हुने मान्यताका सार्, खोप प्रमाणपत्रको उपयोग गने कुराले, ववदेि प्रवेिको समयमा, 
महामारी रोकर्ामको उपायको रुपमा लाभ शलन सक्रकने अवथर्ा हुन ससदछ (※) ।

※बबिषे रुपमा यसको प्रयोग गने सम्भब भएका देि, क्षेत्र सार् ैयसका लाभका उपायको बारेमा, 
ववदेि मन्त्रालयको वेबसाइर्मा जानकारी प्रदान गररने योजना छ । 

बैदेशिक यात्रा गने
योजना भएका व्यक्सत

１ खोप लगाएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने कुराहरु (जापातनज र अगें्रेजी भाषा दवु)ै

खोप लगाएको व्यक्सतको

２ सेन्दाई शसर्ीमा आवेदन हदन शमल्ने व्यक्सतहरु

※पहहलो पर्क लगाएको खोप र दोस्रो पर्कको खोप लगाउने बबचको समयमा बसाइसरर, कुन ैएउर्ा चाहह ं
सेन्दाई शसर्ी बाहेकको थर्ानीय सरकार द्वारा जारी गररएको खोप लगाउने हर्कर् प्रयोग गरर खोप 
लगाएको खण्डमा, दोस्रो पर्क पठाएको खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गनटको लागग उसत थर्ानीय सरकारमा आवेदन 
हदनु आवश्यक पदछट ।

उदहारण： पहहलो पर्क A शसर्ीमा खोप लगाए पतछ, सेन्दाई शसर्ीमा बसाइसरर आइ दोस्रो पर्कको खोप 
लगाएको खण्डमा, खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गनटको लागग A शसर्ी र सेन्दाई शसर्ी दबुै तर्ट बार् आवेदन हदनुपछट
３ पठाउने बारेमा

आवेदन हदाँदा साँगै पठाउनु भएको क्रर्ती खामबार् हुलाक मार्ट त पठाइने छ।
त्यसैगरी, यस शसर्ी कायाटलयमा आवेदन र्ारम प्राप्त भए देणख तपाइकोमा पठाउन सम्म एक हप्ता 
जततको समय शलनेछौं। तर, खोप लगाएको रेकडट पुक्टर् हुने कागजात नभएको अवथर्ामा, खोप 
लगाएको रेकडटको पुक्टर्को लागग समय शलन पने हुनाले, डढे देणख दइु महहना जततको समय शलन पने 
अवथर्ा हुन ससदछ।

नयााँ कोरोना भाइरस खोप लगाएको समयमा,
सेन्दाई शसर्ीमा तनवास दताट भएका व्यक्सत
「सेन्दाई शसर्ी द्वारा जारी गररएको खोप लगाउने हर्कर्को प्रयोग गरर खोप 
लगाएको व्यक्सत वा」
「गचक्रकत्सा कमटचारीहरु आहदबार् प्रार्शमकताको आधारमा परर खोप लगाएका 
व्यक्सत 」

तलका तनम्नशलणखत कुन ैअन्तगटत पने व्यक्सतहरु लक्षक्षत समहुमा पदटछन ।

（प्रमाणपत्रको नमुना)

① नाम
② जन्मशमतत
③ राक्टियता 
④ राहदानी नम्बर
⑤ खोप साँग संबक्न्धत जानकारी
（खोप लगाएको हदन, खोपको संख्या, खोपको       
प्रकार आहद)

सेन्दाई शसहर्

※खोप लगाएको रेकडट पकु्टर् गने कागजपत्रको बारेमा, पछाडी पहिको 「आवेदनको बारेमा」 हेरेर सहयोग शलन ससनहुुन्छ



５ साबधानी अपनाउनुपने आहद
● म्याद अवगध सक्रकएको राहदानी भएको खण्डमा पठाउन सक्रकनेछैन। 
●एक पर्क आवेदन गदाट एक प्रतत मात्र पठाउन सक्रकनेछ।
●बैदेशिक यात्राको योजना भएकाहरुले, साक्चचकै आवश्यक भएको खण्डमा मात्रै आबदेन गनुटहुन अनुरोध गदटछौ। खोप लगाएको तथ्य, खोप 
लगाएको समयमा हदइएको खोप लगाएको प्रमाणपत्र (कुपन (खोप लगाउने हर्कर्) को दायााँ भाग) वा खोप लगाएको रेकडटको कागजात ( थवाथथ्य 
संथर्ाका कमटचारी आहदले थवीकृतत हदएका व्यक्सत भइ खोप लगाउने हर्कर् साँगै प्रारम्भीक गचक्रकत्सा जााँच र्ारमबार् खोप लगाएको व्यक्सतलाई 
हदइएको बथतु) भएपतन पुटर्ी गनटसक्रकन्छ । 

थवाथथ्य, श्रम तर्ा कल्याण मन्त्रालय
नयााँ कोरोना खोप कल सेन्र्र

● पठाउन ेप्रक्रक्रया आहदको बारेमा

4 आवदेनको बारेमा

आबदेन कागजपत्र पठाउने ठेगाना (हुलाकको नम्बर र ठेगाना मात्र 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 शसर्ी नगरपाशलका थवाथथ्य तर्ा कल्याण ब्यरूो नयााँकोरोना खोप लगाउन प्रबदटन कायाटलय   
व्यवथर्ापनले पाउने

●नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक 
रोगको खोप लगाएको प्रमाणपत्र, 
प्राप्त आवेदन र्ारम
（आवश्यक ववबरण भएको पटृर्）

●राहदानीको प्रततशलवप
（म्याद अवगध शभत्रको ）

●जवार् पठाउनको लागगको ठेगाना, आफ्नो नाम 
लेणखएको आफ्नो पहहचान पुटर्ी हुने कागजपत्रको 
प्रततशलवप

पहहचान वववरण भएको पटृठ 
पढ्नयोग्य क्थर्ततमा 

सवारी चालक इजाजत पत्र, रेशसडने्स काडट (जाइररय    
काडट), साबटजतनक बबलहरुको रशसद (बबजुली,पातन), 
हुलाक बार् आएको बथतु आहद) को प्रततशलवप

○○○ー○○○○

○○○ー○○○○●जवार् पठाउनको लागगको खाम
（जवार् पठाउनको लागग ठेगाना,  

नाम पतन लेखेको हुनुपने）

हर्कर् र्ासेको हुनुपने (लम्बाई 3 को खामको 
लागग 84 येन)

■अतनवायट रुपमा पेि गनुटपने गचज

●कुपन को प्रततशलवप (「प्रारम्भीक गचक्रकत्सा जााँच मात्र」 को भाग आहद, खोप 

लगाएपतछ बााँक्रक रहेको भाग)
● खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप लगाएको रेकडटको कागजात सारै् प्रारम्भीक 

गचक्रकत्सा जााँच र्ारमको प्रततशलवप 

राहदानीमा भएको बबबाह पहहलाको नाम, अको नाम, उपनाम 
लेणखएको खण्डमा
बबबाह पहहलाको नाम, अको नाम, उपनाम भएको पुटर्ी हुने 
पररचय प्रमाणीकरण कागजातको प्रततशलवप पतन सारै्मा लाने

■प्रतततनगध व्यक्सतले आवदेन गनुट परेको खण्डमा आवश्यक पने गचज)
（मागर्को「अतनवायट रुपमा पेि गनुटपने गचज」 सबै सार्मा पेि गनुटहोस）

●आवेदकको मन्जुरी नामा
●प्रतततनगध व्यक्सतको पररचय पुटर्ीहुने कागजपत्रको प्रततशलवप

■सम्पकट  थर्ान■
● खोप लगाउन ेप्रमाणपत्रको महत्व आहद सामान्य प्रणाली सम्बगध माशमला

0120-761-770
【ररसेप्िन समय】9：00～21：00（ितन,आइतबार,साबटजतनक बबदामा पतन 
उपलब्ध हुने ）

आवेदन पत्र हुलाक द्वारा मात्र थवीकार गररनेछ । आवश्यक कागजपत्रहरु तलका तनम्न शलणखत ठेगानामा हुलाक बार्                
पठाउनुहोस ।

कुनैपतन एउर्ा
कुनैपतन नभएको खण्डमा
प्रमाण आवश्यक पने व्यक्सतको
आफ्नो पहहचान पुक्टर् हुने 
कागजपत्रको प्रततशलवप आवश्यक 

0120-39-5670
【ररसेप्िन समय】 8：30～19：00 (ितन,आइतबार,साबटजतनक बबदामा पतन
उपलब्ध हुने) (र्ोनको िुल्क लाग्नेछ)

सेन्दाई शसर्ी नयााँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउने 
सम्बगधत कलसेन्र्र


