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कोरोनाभाइरस भाइरसह�को एक ठूलो प�रवार हो जनु सामान्य �घाखोक� दिेख िलएर गम्भीर प्रकारको संक्रमण पिन ह�न सक्दछ 
। जनु जनावर/पश-ुपन्छीह� र मािनस िबच सानर् सक्ने �मता बोकेको ह�न्छ । कोरोनाको संक्रमण भएका दशेह�मा गत दईुह�ा 
िभत्र गएर आएका वा उनीह�को सम्पकर् मा आएका व्यि�ह�मा यिद ज्वरो (१००.४º F वा सो भन्दा मािथ) आएमा,  �घा र 
खोक�  लागेमा र  �ास प्र�ासमा समस्या दिेखएमा यसको संक्रमण भएको ह�नसक्छ ।  

कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट बच्ने पिहलो उपाय नै ब्यि�गत शरु�ा हो । यस संगसंगै िनयिमत �पमा साबुन पानीले िमिचिमची 
हात धनुे, खोक्दा र हािच्छय ुगदार् नाक र मखु छोप्ने,  बढी िभड ह�ने ठाऊँह�मा सकेसम्म नजाने, �घाखोक�को ल�ण भएका 
ब्यि�को संसगर्बाट सकेसम्म टाढा रहने गदार् यसको संक्रमण बाट जोिगन्छ । �घाखोक� र ज्वरो आएमा मात्र मास्कको प्रयोग 
गरौ र यिद कुनै पिन स्वास्थ्य समस्या आएमा स्वास्थ्यकमीर्संग परामशर् िलऔ ं। स्मरण रहोस, िव�भरी यो संक्रमण भएका  
९७ -९८% व्यि�ह� आफ्नो दिैनक िक्रयाकलापमा फिकर् सकेका छन । अनावश्यक हल्लाको पछाडी नलागौ । 

कोरोना भाइरस िनयन्त्रण र प्रितकायर्को लािग स्वास्थ्य िनदेर्शनालय, गण्डक� प्रदशे द्वारा हाल सम्म संचािलत 
िविवध गितिविधह�को संि�� िववरण । 

फागनु ३० 
पोखरा लेखनाथबाट एक जना शंकास्पद व्यि�को नमनूा संकलन । 
 
फागनु २९ 
कोरोना िनयन्त्रणका लािग बनेका िविभन्न १० 
सिमितह�को योजना तथा बजेटको अिन्तम खाका 
तयार । साथै  कोरोना भाइरस  संक्रमण रोकथाम, 
उपचार तथा िनयन्त्रणका लािग गिठत प्रदशेस्तरीय 
समन्वय सिमितको संयोजक गण्डक� प्रदशेका प्रमखु 
सिचव श्री ह�रप्रसाद बस्यालको अध्य�तामा  बैठक 
बसी आइसोलेसन वाडर्को स्थापन गनेर्, PPE सेट 
तयारी अवस्थामा राख्ने, क्वारेन्टाइनका लािग स्थानको 
छनौट, िविभन्न स्थानमा हले्थ डेस्कको स्थापना गनेर्, 
सचूना सम्पे्रषण गनर् फोकल पसर्न तोक्ने जस्ता िविभन्न 
िनणर्य ।  

  



 
फागनु २८ 
कोरोना िनयन्त्रणका लािग बनेका िविभन्न १० सिमितह�को योजना तथा बजेटको अिन्तम खाका प्रदान गनर्का लािग सिमितका 
संयोजक तथा सदस्य सिचवह�को बैठक सम्पन्न । 
 
सामािजक िवकास मिन्त्रज्य,ु श्रीमान सिचवज्य ूतथा 
महाशाखा प्रमखुह�को उपिस्थितमा स्वास्थ्य 
िनदेर्शनालयमा संचािलत गितिविधह�को िन�र�ण 
गनुर्भयो साथै सोिह िदन कास्क� िजल्ला िभत्र 
समाजसेवामा संलग्न रहकेो नाग�रक समाजका 
प्रितनीिधह�को टोली र स्वास्थ्य िनदेर्शनालयका 
िनदेर्शक डाक्टर िबनोद िबन्द ुशमार् बीच कोिभड-१९ 
को बारेमा अन्तरिक्रया सम्पन्न । 

 
 

फागनु २७ 
सामािजक िवकास मन्त्रालयमा गण्डक� प्रदशेका 
माननीय मखु्यमन्त्रीज्यकूो िवशेष उपिस्थितमा 
सामािजक िवकास मिन्त्र ज्य ूतथा सिचव ज्य ूतथा 
प्रमखु िजल्ला अिधकारी ज्यकूो उपिस्थितमा िविभन्न 
अस्पतालका प्रमखु र िनदेर्शकज्यहु�संग तयारी 
छलफल भयो ।  

 
 

 
फागनु २५ 
सामािजक िवकास मन्त्रालयमा िविभन्न सरोकारवाला 
िनकायका प्रितिनिधह� सँग िविभन्न दश वटा िवषयगत 
सिमित गठन भयो । सोिह िदन गण्डक� प्रदशेको 
भारतसंगको एकमात्र िसमा नाका िवनय ित्रवेणी 
गाउँपािलका वाडर् न. ७ िस्थित गण्डक पलुमा हले्थ 
डेस्क स्थापना । 

 

 
फागनु २३ 
िविभन्न अस्पतालमा कायर्रत िचिकत्सक तथा 
प्रयोगशाला प्रािविधकह�लाई PPE तथा नमनुा 
संकलन गनेर् त�रका र संक्रमण रोकथाम गनेर् िविधबारे 
अिभमखुीकरण कायर्क्रम सम्पन्न भयो र सोिह िदन 
स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा 
िवनोद िवन्द ुशमार् द्वारा मखु्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषदक्ो 
कायार्लय र कास्क� िजल्लामा कायर्रत क�रब ६० जना 
पत्रकारह�संग अन्तरिक्रया कायर्क्रम समेत सम्पन्न । 

 



 
फागनु १८ 
स्वास्थ्य िनदेर्शनालयका िनदेर्शक डा िवनोद िवन्द ुशमार् 
सिहतको टोिलद्वारा नविनिमर्त चरक मेमो�रयल 
अस्पतालको भवनको िन�र�ण तथा अस्पतालद्वारा 
सम्भािवत संक्रमणको जोिखमलाई मध्यनजर ग�र २७ 
बेड सिहतको आइसोलेसन वाडर् उपलब्ध गराउने 
प्रितबद्धता व्य� गनुर्भएको साथै कोिभड-१९ को 
पवूर्तयारी अवस्थाबारे केन्द्रबाट आएको टोिललाई 
िव� स्वास्थ्य संगठनका डा राजीव लालचनद्वारा 
गण्डक� प्रदशेमा भएका कायर्ह�बारे जानकारी प्रदान 
गनुर्भयो साथै सोिहिदन टास्क फोसर्को तेस्रो बैठक 
स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्रमा सम्पन्न ।  
 
फागनु १ 
सामािजक िवकास मन्त्रालयका सिचव ज्य,ु 
िनदेर्शनालयका िनदेर्शक, महाशाखा प्रमखुह�, 
WHO, ICAO का Health Emergency 
Experts, िनदेर्शनालयका कमर्चारीह�, स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा िबभाग, पोखरा 
महानगरपािलका, नाग�रक उड्डयन कायार्लय, 
काठमाडौं र पोखरा िबमानस्थलका प्रितिनधीह�को 
िनरी�ण सम्पन्न ।  
माघ २७ 
िनमार्णाधीन पोखरा अन्तरार्िष्ट्रय िवमानस्थलका प्रोजेक्ट म्यानेजर, चाइिनज कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र कन्ट्रयाक्टर संग भेट ग�र 
चाइिनज कामदारको आवतजावतको बारेमा जानकारी िलईएको | सम्भािवत संक्रमण र त्यसो भएमा अपनाउनुपनेर् सावधानी तथा 
पोखरामा आइसोलेसन वाडर्को व्यवस्था ग�रएका अस्पतालह�को बारेमा जानकारी िदइयो । 
 
माघ २० 
स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा. 
िवनोद िवन्द ुशमार्को अध्य�ता र स्वास्थ्य मन्त्रालय, 
उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमखु डा. तारानाथ 
पोख्रेलको प्रमखु आितथ्यतामा कोरोना भाइरस 
सम्बिन्ध पवूर्तयारीको लािग गिठत टास्क फोसर् एवं 
अन्य सरोकारवालाह� सिम्मिलत बैठक स्वास्थ्य 
िनदेर्शनालयमा सम्पन्न ।  

  



 
माघ १७ 
पोखरा िवमानस्थाल र जोमसोममा स्वास्थ्यकमीर्, सचूना 
सामग्री र स्वास्थ्य उपकरण सिहल हले्थ डेस्क स्थापना  । 

 
 

माघ १६ 
स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र, पोखरामा पोखरा 
िवमानस्थलमा हले्थ डेस्क स्थापना गनर्को िनिम्त 
स्वास्थ्यकमीर्ह�लाई अिभमखुीकरण कायर्क्रम सम्पन्न । 

 
माघ १५ 
कोरोना भाइरस पवूर्तयारी तथा प्रितकायर्को लािग टास्क 
फोसर्को प्रथम बैठक सम्पन्न ।  बैठकमा पोखरा िस्थत 
िश�ण अस्पताल, पोखरा महानगरपािलका, प्रादेिशक 
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य कायार्लय कास्क�, पोखरा 
पयर्टन प�रषद, होटल एसोिसएसन, WARUN प्रयोगशाला, 
िव� स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाका प्रितिनिधह�को 
उपिस्थित रहकेो िथयो   
 
माघ १३ 
प्रादिेशक स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र, 
पोखरामा स्वास्थ्य िनदेर्शक िबनोद िबन्द ुशमार् ज्यकुो 
अध्य�तामा नोवेल कोरोना भाइरस सम्बिन्ध िभिडयो 
कन्फरेन्स बठैक सम्पन्न । 

 
माघ १२ 
कोरोना भाइरस िनयन्त्रण र प्रितकायर्को लािग स्वास्थ्य िनदेर्शनालय गण्डक� प्रदशेका िनदेर्शक डा िवनोद िवन्द ुशमार्ज्यकूो 
अध्य�तामा टास्क फोसर् सिमित गठन भयो साथै पोखरा महानगर िभत्रका अस्पतालका प्रितिनिधह�, कास्क�का स्थानीय 
िनकायका प्रितिनिधह� सिहत िजल्ला िवपद व्यवस्थापन सिमितको बैठक प्रमखु िजल्ला अिधकारी श्री रमेश कुमार के.सी ज्य ुको 
अध्य�तामा सम्पन्न । 

 
प्रदशे सरकार            
सामािजक िवकास मन्त्रालय  
स्वास्थ्य िनदेर्शनालय        
गण्डक� प्रदशे, कास्क�, पोखरा 
 

प्रधान सम्पादक: डा. िबनोद िबन्द ुशमार्      सम्पादकह�: श्री शम्भ ु�वाली, 
डा. रािजब लालचन, श्री नबराज शमार्, श्री अिनल राई, श्री शंकर अिधकारी 

प्रादिेशक स्वास्थ्य आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्रको सम्पकर्  
फोन: ०६१- ५२४०७४, इमेल : pokharapheoc@gmail.com 


