खोप लगाउनुहोस ् ।
आफ्नो स्मार्ट फोन ललनुहोस ् ।
V-safe सेवा प्रयोग गनट थाल्नुहोस ् ।

V-safe भनेको के हो ?
V-safe स्मार्ट फोनमा आधारित र्ु ल हो जसले तपाईंले COVID-19 को खोप लगाइसकेपछि व्यक्तिकृत
स्वास्थ्य चेक-इनहरू उपलब्ध गिाउन र्े क्स्ट म्यासेछजङ तथा वेब सवेक्षणहरूलाई प्रयोग गिट । V-safe
माफटत, COVID-19 को खोप लगाइसकेपछि तपाईंमा कुनै पछन साइड इफेक्ट (नकािात्मक असि) हरू
दे क्तखएमा तपाईंले त्यस बािे मा CDC लाई तुरुन्तै बताउन सक्नुहुन्ि । तपाईंका जवाफहरूका आधािमा
तपाईंको हालखबि बुझ्न CDC बार् कसैले तपाईंलाई फोन गनट सक्नुहुनेि । ि v-safe ले तपाईंलाई
आवश्यक पने भएमा तपाईंलाई COVID-19 खोपको आफ्नो दोस्रो डोज छलनका लाछग याद छदलाउनेि ।
CDC को v-safe मा तपाईंको सहभाछगताले पक्कै पछन उल्लेखनीय प्रभाव पािट - यसले COVID-19 का
खोपहरूलाई सुिछक्षत िाख्नमा मद्दत गिट ।

म कसरी सहभागी हुन सक्छु ?
तपाईंले COVID-19 को खोप लगाइसकेपछि तपाईंले आफ्नो स्मार्ट फोन प्रयोग गिे ि v-safe मा नाम दताट
गनट सक्नुहुन्ि । यो सहभाछगता स्वेक्तिक हुन्ि ि तपाईं कुनै पछन समयमा बाछहरिन सक्नुहुन्ि । तपाईंले
स्थानीय समय अनुसाि छदउँ सो करिब 2 बजेछति v-safe बार् रिमाइन्डिहरूको रूपमा र्े क्स्ट म्यासेजहरू
प्राप्त गनुटहुनेि । यस कायटक्रमबार् बाछहरिनका लाछग, v-safe ले तपाईंलाई र्े क्स्ट म्यासेज पठाउँ दा त्यसमा
“STOP” लेखेि र्े क्स्ट म्यासेज पठाइछदनुहोस् । तपाईंले “START” लेखी र्े क्स्ट म्यासेज गिे ि पुन: v-safe
सुरु गनट पछन सक्नुहुन्ि ।

खोप लगाइसकेपछि स्वास्थ्य
जाँ च गनटका छनक्ति स्वास्थ्य
जाँ चक
COVID-19 को खोप लगाइसकेपतछ
कुनै साइड इफेक्टहरूका बारे मा
CDC लाई बिाउन आफ्नो
स्मार्ट फोन प्रयोग गनुटहोस् । िपाईंले
खोपको दोस्रो डोज लगाउन
आवश्यक छ तक छै न भनेर पतन
सूचना प्राप्त गनुटहुनेछ ।

V-safe चेक-इनहरू कति समयसम्म रहन्छन् ?
तपाईंले खोप लगाइसकेपछिको पछहलो हप्ताको दौिान तपाईंलाई के-कस्तो भइिहेको ि भनेि सोध्नका
लाछग v-safe ले हिे क छदन एउर्ा र्े क्स्ट म्यासेज पठाउनेि । त्यसपछि, तपाईंले 5 हप्तासम्म हिे क हप्ता
एकपर्क चेक-इन म्यासेजहरू प्राप्त गनुटहुनेि । V-safe ले सोध्ने प्रश्नहरूको जवाफ छदन 5 छमनेर्भन्दा
कम समय लाग्नुपिट । यछद तपाईंलाई खोपको दोस्रो डोज आवश्यक पिट भने v-safe ले नयाँ 6-हप्ते चेकइन प्रछक्रया उपलब्ध गिाउनेि जसबार् तपाईंले खोपको दोस्रो डोज लगाउँ दा प्राप्त गिे को अनुभव पछन
साझा गनट सक्नुहुन्ि । तपाईंले खोपको अक्तन्तम डोज लगाएको 3, 6 ि 12 मछहनामा पछन चेक-इनहरू प्राप्त
गनुटहुनेि ।

के मेरो स्वास्थ्य जानकारी सुरतिि हुन्छ ?
हुन्ि । V-safe मा तपाईंको व्यक्तिगत जानकािीलाई सुिछक्षत िाक्तखएको हुन्ि, त्यसैले यो गोपनीय तथा
छनजी िछहिहन्ि ।*

* CDC, FDA तथा अन्य सङ्घीय एजेन्सीहरूद्वािा व्यवस्थापन गरिएका मौजुदा जानकािी प्रणालीहरूलाई v-safe ले
प्रयोग गने हदसम्मका लाछग प्रणालीहरूले डे र्ाको संवेदनशीलताको स्तिका लाछग उपयुि हुने कडा सुिक्षा उपायहरू
प्रयोग गिट न् ।
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खोप लगाइसके पछि
स्वास््य जााँच गनटका छनम्ति
स्वास््य जााँचक

आफ्नो स्मार्ट फोनको ब्राउजरबार्
vsafe.cdc.gov मा साइनअप गनुटहोस्
वा
आफ्नो स्मार्ट फोनको क्यामेरालाई
यस कोडमा पनेगरी राख्नुहोस्

V-safe मा कसरी दिाट गने र यसलाई कसरी प्रयोग गने
तपाईंलाई आफ्नो स्मार्ट फोन ि तपाईंले प्राप्त गनुटभएको COVID-19 छवरुद्धको खोपका बािे मा जानकािी आवश्यक पनेि । यो जानकािीलाई तपाईंको खोप िे कडट
काडट मा भेर्ाउन सछकन्ि; यछद तपाईंले आफ्नो काडट भेर्ाउनुभएन भने कृपया आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकट गनुटहोस् ।

दिाट गने
1.

तलका दु ईवर्ा छवकल्पमध्ये एउर्ालाई प्रयोग गिे ि v-safe को वेबसाइर्मा जानुहोस्:

आफ्नो स्मार्ट फोनको क्यामेरालाई
vsafe.cdc.gov मा जानका लागग
आफ्नो स्मार्ट फोनको ब्राउजर
प्रयोग गनह
ुट ोस ्

यस कोडमा पने गरी राख्नुहोस ्

वा

2.
3.
4.
5.
6.

छनदे शनहरू पढ् नुहोस् । Get Started मा क्तिक गनुटहोस् ।

7.

आफ्नो खोपसम्बन्धी जानकािी सही ि छक िै न भनी पुन जाँच गनुटहोस् । यछद सही ि भने Submit मा क्तिक गनुटहोस् । यछद िै न भने Go Back मा क्तिक
गनुटहोस् ।

आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बि ि अनुिोध गरिएका अन्य जानकािी हाल्नुहोस् । Register मा क्तिक गनुटहोस् ।
तपाईंले आफ्नो स्मार्ट फोनमा भेरिछफकेसन कोड भएको र्े क्स्ट म्यासेज प्राप्त गनुटहुनेि । सो कोडलाई v-safe मा हाल्नुहोस् ि Verify मा क्तिक गनुटहोस् ।
क्तिनको सबैभन्दा माछथ िहेको Enter vaccine information मा क्तिक गनुटहोस् ।
तपाईंले COVID-19 को कुन खोप लगाउनु भएको छथयो भनेि िोज्नुहोस् (यो जानकािी तपाईंको खोप िे कडट काडट मा भेर्ाउन सछकन्ि; यछद तपाईंले आफ्नो काडट
भेर्ाउनुभएन भने कृपया आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकट गनुटहोस्) । त्यसपछि तपाईंले खोप लगाउनुभएको छमछत हाल्नुहोस् । Next मा क्तिक
गनुटहोस् ।

8. बधाई छ ! िपाईं ियार हुनुहुन्छ ! यछद तपाईंले आफ्नो दताट कायटलाई स्थानीय समयअनुसाि छदउँ सो 2 बजेभन्दा अगाछड पूिा गनुटहुन्ि भने v-safe
ले सोही छदनको छदउँ सो करिब 2 बजेछति तपाईंको प्रािक्तिक स्वास्थ्य चेक-इन सुरु गनेि । यछद तपाईं छदउँ सो 2 बजेपछि दताट गनुटभयो भने v-safe ले तपाईं
दताट गिे पछि नै तपाईंको प्रािक्तिक स्वास्थ्य चेक-इन सुरु गनेि ।
अको चेक-इनका लाछग समय भएपछि तपाईंले v-safe बार् रिमाइन्डि र्े क्स्ट म्यासेज प्राप्त गनुटहुनेि - स्थानीय समयअनुसाि छदउँ सो करिब 2 बजेछति । चेकइन गने सुछवधा सुरु गनट मात्र र्े क्स्ट म्यासेजमा भएको छलङ्कमा क्तिक गनुटहोस् ।

V-safe स्वास्थ्य चेक-इन कायटलाई पूरा गने
1. तपाईंले आफ्नो स्मार्ट फोनमा v-safe चेक-इन र्े क्स्ट म्यासेज प्राप्त गदाट तयाि भएपछि छलङ्कमा क्तिक गनुटहोस् ।
2. चेक-इन कायट पूिा गनटका लाछग छनदे शनहरू पालना गनुटहोस् ।

समस्या तनवारण
यतद मलाई बाधा परे को खण्डमा पतछ म कसरी तफिाट गएर
चेक-इन कायट पूरा गनट सक्छु ?

▪ र्े क्स्ट म्यासेज रिमाइन्डिमा भएको छलङ्कमा क्तिक गनुटहोस् ि आफ्नो चेक-इन कायट पूिा
गनुटहोस् ।

COVID-19 खोपको मेरो दोस्रो डोजपतछ मैले आफ्नो
खोपसम्बन्धी जानकारी कसरी अपडे र् गनुटपछट ?

▪ V-safe ले स्वत: तपाईंलाई आफ्नो दोस्रो डोजसम्बन्धी जानकािी अपडे र् गनट भन्नेि ।
मात्र छनदे शनहरू पालना गनुटहोस् ।

V-safe का बारे मा मद्दि चातहन्छ ?
800-CDC-INFO (800-232-4636) मा फोन गनुटहोस्
TTY 888-232-6348
हप्ताको 7 छदन, छदनको 24 घण्टा खुला िहन्ि
www.cdc.gov/vsafe मा जानुहोस् ।

