
खोप लगाएबापत ्रकम भुक्तानीबारे मागगदर्गन
तपाईंको बच्चाको खोपको रकम भुक्तानी 
सबै बच्चाहरूलाई खोपको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। योग्य भएमा, मूल हिाइयन स्िास््य केन्द्र र भारतीय स्िास््य सेिा (IHS) ले रोग 
रोकथामका सेिाहरू प्रदान गददछन।् हुन त CDC ले ससफाररस गरेका खोप र संघीय क्िासलफाइड स्िास््य केन्द्र (FQHC) िा ग्रामीण स्िास््य 
क्क्लननक (RHC) मा बच्चाहरूलाई खोप (VFC) कायदक्रम प्रदायकमाफद त ददइने COVID-19 को खोप ननशुल्क छ, तैपनन तपाईंको डाक्टरले 
जााँचको शुल्क सलन सक्छ।1 CDC ले ननयसमत रूपमा ससफाररस गरेका बच्चाहरूका खोपहरू खोप ननिःशुल्क हुनुपछद।* 
*फ्लु र अन्द्य खोपहरू तपाईंको स्िास््य बीमाले कुनै कोपेमेन्द्ट िा कोइन्द््योरेन्द्सको शुल्क नलगाइकनै कभर गररएका हुनुपछद।2 यदद तपाई VFC

खोपहरूको व्यिस्थापकीय शुल्क नतनद सक्नुहुन्द्न भने तपाईं आफू नतनद असमथद भएको कुरा बताउन सक्नुहुन्द्छ अनन तपाईंबाट शुल्क सलइने छैन।

वयस्कका खोपको रकम भुक्तानी 
● ननजी स्वास््य बीमा

○ कानुनअनुसार, ससफाररस गररएका खोपहरू तपाईंबाट कुन ैशुल्क नसलइकन तपाईंको बीमा कम्पनीद्वारा कभर गररएका
हुनुपछद। तपाईंका खोपहरू – डाक्टरको अफफस िा कुनै खास फामेसी जस्तो कुन ठाउाँमा शुल्करदहत तररकाले कभर गररएका
छन ्भनी सोध्न आफ्नो बीमा कम्पनीलाई सम्पकद  गनुदहोस।्

● मेडिकेि
○ धेरैजसो राज्यका मेडडकेड योजनाहरूले कम्तीमा पनन केही ियस्क खोपहलाई कभर गददछन,् तर केहीले CDC द्वारा ससफाररस

गररएका भ्याक्क्सनहरू ससत्तमैा प्रदान नगनद सक्छन।्
○ तपाईंलाई चादहएको खोप ससत्तमैा छ िा तपाईंले कोप,े कोइन्द््योरेन्द्स िा खोप व्यिस्थापन शुल्क (अथादत ्ददइने हरेक खोपको

शुल्क) पनन नतनुदपछद भन्द्नेबारे जान्द्न आफ्नो राज्यको मेडडकेड एजने्द्सीलाई सम्पकद  गनुदहोस।् साथ,ै एजेन्द्सीलाई कभर
गररनका लागग उक्त खोप अननिायद रूपमा कुनै ननक्ित डाक्टर, फामादससस्ट िा अन्द्य स्िास््य सेिा प्रदायकद्वारा ददइनुपछद फक
पदैन भन्द्ने कुरा पनन सोध्नुहोस।्

● मेडिकेयर
○ मेडडकेयरले भाग B (मेडडकल बीमा) अन्द्तगदत कुनै पनन शुल्कबबना फ्लु र न्द्युमोकोक्कलका खोपहरू कभर गददछ।
○ मेडडकेयरको भाग D का योजनाहरूले बबरामीबाट थोरै खचदमा िा कुनै शुल्क नसलइकन कभर गददछन।् थप जानकारीका लागग

आफ्नो भाग D योजना प्रदायकलाई कल गनुदहोस।्
● कुनै पनन स्वास््य बीमा छैन

○ तपाईंले सम्भितिः डाक्टरको अफफस, स्िास््य क्क्लननक िा फामसेीमा खोपको पूरा खचद र कुनै अफफसको कोप,े
कोइन्द््योरेन्द्स र/िा खोप व्यिस्थापन शुल्क जस्तो कुन ैपनन सम्बक्न्द्धत शुल्क (अथादत ्ददइने हरेक खोपको शुल्क) नतनुद
पनेछ।

यदद म खोको पैसा नतनग नसक्ने भए के गने? 
● यदद तपाईंसाँग आफूलाई चादहने खोपहरू फकन्द्ने पैसा छैन भने तपाईं आफ्नो राज्यको िा स्थानीय स्िास््य विभागलाई सम्पकद  गरेर

उनीहरुलाई ससत्तमैा िा कम लागतमा ियस्कहरूलाई खोप प्रदान गने कुन ैराज्य सरकारको कायदक्रमको बारेमा थाहा छ फक छैन भनी
सोध्न सक्नुहुन्द्छ। तपाईं आफ्नो के्षत्रका FQHC, RHC, भारतीय स्िास््य सेिा केन्द्र िा मूल हिाइयन स्िास््य केन्द्रले पनन कम
लागतमा खोपहरू प्रदान गछदन ्फक गदैनन ्भनेर उनीहरूलाई सम्पकद  गनद िा 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) मा CDC लाई
कल गनद पनन सक्नुहुन्द्छ। तपाईंलाई खोपहरू ददनका लागग क्क्लननकहरूले तपाईंलाई बबरामीको रूपमा दताद गनद लगाउन पनन सक्छन।्

थप जानकारीका लागग यहााँ जानुहोस:् 
www.aa-nhpihealthresponse.org/ र www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 
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1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html
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फ्लुको खोप लगाउनेबारे मागगदर्गन 
इन्फफ्लुएन्फजा भनेको के हो? 
सामान्द्यतया “फ्ल”ु को रूपमा पनन गचननने इन्द्फ्लुएन्द्जा एउटा संक्रामक रोग हो जुन संयुक्त राज्य अमेररकामा सामान्द्यतया अक्टोबरदेखख मेको 
बीचमा फैसलने गददछ। फ्लु जोसकैुलाई हुनसक्छ, तर यो सशशु र साना बच्चा, 65 िर्द िा सोभन्द्दा मागथका माननस, गभदिती मदहला र कुन ै
बबरामी अिस्था तथा कमजोर रोग प्रनतरोधक क्षमता भएका माननस जस्ता नाजुक व्यडक्तहरूका लागग अझ खतरनाक हुन्द्छ। 

खोप ककन लगाउने? 
हरेक िर्द संयुक्त राज्य अमेररकामा हजारौँ माननसको फ्लुबाट मतृ्यु हुन ेगददछ र अरु थुप्रै माननसहरू अस्पतालमा भनाद हुन्द्छन।् फ्लुको खोपले हरेक 
िर्द लाखौँ बबमारीहरू तथा फ्लुको सम्बन्द्धमा डाक्टरकहााँ जाँचाउनुपने समस्याको रोकथाम गददछ। 

कसलाई खोप लगाइनुपछग? 
सबै जनाले फ्लुको खोप लगाउनुपछद। रोग ननयन्द्त्रण र रोकथाम केन्द्र (CDC) ले हरेक 6 मदहना र सोभन्द्दा बढी उमेरका सबै जनालाई हरेक 
फ्लुको ससजनमा खोप लगाउन ससफाररस गददछ। 

के म COVID-19 खोपसँगै अरु खोप पनन ललन सक्छु? 

● COVID-19 का खोप र अन्द्य खोपहरू अब कुन ैसमयतासलकाबबन ैददन समल्छ। यसमा सोही ददनमा िा 14

ददनसभत्रमा साँगसाँग ैCOVID-19 खोप तथा अन्द्य खोपहरू ददन समल्न ेकुराहरू समािेश छन।्3

के फ्लुको खोपले गदाग मलाई फ्लु हुन सक्छ? 

● होइन, फ्लकुा खोपहरूल ेगदाद तपाईंलाई फ्लकुो बबमारी हुाँदैन।

थप जानकारीका लागग यहााँ जानुहोस:् 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ र www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
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3 रोग ननयन्द्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र। (2021, जलुाई 16)। कोसभड-19 को खोप को उपयोगका लागग अन्द्तररम क्क्लननकल विचार। रोग ननयन्द्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र। 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvac 
cines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration. 
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