
 

 

 

 

 
 
 
 

 

रोना भाइरस रोग (कोभभड-१९) को महामारीबाट उत्पन्न 

भिषम पररभथिभिका बीच हामी गजु्रीरहकेो सिवभिभििै छ । 

नेपालमा हालसम्म केभह संक्रभमि भिरामीहरु िभेिएिापभन सम्भाभिि 

अिथिा प्रभि सबै पक्ष ियार रहन अत्यन्ि आिश्यक छ । यसै 

सन्िभवमा नेपाल सरकारले यही चैि ९ िभेि २१ गिे सम्मलाई 

अत्यािश्यक सेिा बाहके सबै सिेा रोक्ने भनर्वय गरेको छ । भिश्वभरी 

उत्पन्न पररभथिभि र हालसालै संघीय सरकारले चालेका भिभभन्न 

किम ििा त्यसबाट भिकभसि हुन सक्ने पररभथिभि प्रभि हामी सजग 

छौं र आफ्ना किवव्यहरुप्रभि पभन अत्यन्ि सचेि छौं ।  

कोरोना भाइरस सम्बभन्ि गलि सन्िशेहरु भिभभन्न सामाभजक संजाल 

मार्व ि भनरन्िर प्रिाह भइरहकेो हुनाले, त्यथिा सचूनाको पछाभड 

नलाग्न र केिल आभिकारीक सूचनामा मात्र भर पनव हाभिवक अभपल 

गिवछ ौँ । 

भिभभन्न सभमभिहरुले आ-आफ्ना भजम्मेिारीहरु पभन भनिावह 

गरररहकेो र प्रिशेभररका भिभभन्न थिाथ्य संयन्त्र ििा भनकायहरु 

ियारी अिथिामा रहकेो व्यहोरा पभन जानकारी गराउन चाहन्छौं । 

  

 

 

 

 हालसालै भिश्व थिाथ्य संगठनले यिुाहरु पभन यस भाइरसको 

जोभिमबाट मकु्त नरहकेो जनाएकाले भिशेष सिकव िा अपनाउन 

र िल उल्लेभिि साििानीका उपायहरु अिलम्बन गनुवहुन 

सबैमा हाभिवक अनरुोि गिवछ ौँ  

✓ सरसर्ाइमा उभचि ध्यान भिनहुोस ् – साबनु पानीले 

पटकपटक हाि िनुे र थयाभनटाइजर प्रयोग गने गनुवहोस ्। 

✓ ज्िरो आएमा िा िोकी लागेमा सिकव िा अपनाऔ ं। 

✓ भीडभाडबाट टाढै रहन ुहोस ्र सकेसम्म घरमै बथनहुोस ्। 

✓ िोक्िा िा हाच्छयुौँ गिाव नाक र मिु ढाकौं । 

✓ एक अकाव सौँग हाि भमलाउनकुो सट्टा नमाथकार गरौं । 

✓ अत्यािश्यक िथिकुो अभिक सञ्चय नगनुव होस ्। 

✓ हल्ला र अर्िाहहरूबाट भ्रभमि र प्रभाभिि नहुनहुोस ्। 

✓ भचभकत्सक, भिज्ञ ििा प्राभिभिकहरुको सल्लाहलाई पालना 

गनुवहोस ्र िैयविान हुनहुोस ्र संयमिा अपनाउन ुहोस ्। 

 

 

 

 

 

को 

संकभलि नमनुा  नेगेभटभ पोभजभटभ नभिजा आउन बाौँकी  

 
२३ १९ १ ३ 

- भमभि २०७६/१२/१६ गिे ३ बजे सम्म प्राप्त 

क्िारेन्टाइन संख्या बेड संख्या  आइसोलेसन बेड संख्या 

 ६४ १३५२ २९९ 

- भमभि २०७६/१२/१६ गिे ३ बजे सम्म प्राप्त 

अंक ३   |   िषव १  |   चैि १६ गिे   |   साप्ताभहक समाचारपभत्रका 

 

कोरोना सम्बभन्ि कुनै पभन जानकारी भलन िा भिन परेमा, थिाथ्य सामग्रीहरुको कालो बजारी गरेको पाइएमा, कोरोना 

सम्बभन्ि कुनै गलि प्रचार प्रसार िा जनिालाई भ्रभमि पाने िालको गभिभिभि भएको पाइएमा ०६१-५२४०७४ (भिहान 

८ िभेि सांझ ५ बजे सम्म) मा र्ोन गनव सक्नहुुनेछ । कोरोना भाइरस (कोभभड- १९) रोगसंग भमल्िोजलु्िो लक्षर् आरु् िा 

अरु कसैलाई ििेा परेमा िा कुनै भजज्ञासा भएमा गण्डकी प्रिशे भभत्रबाट र्ोन गिाव पैसा नलाग्ने फोन न. १०९२ मा फोन 

गरि "हेल्लो डाक्टि" सेिा मार्व ि भचभकत्सकीय परामशव ििा अन्य थिाथ्य सेिा प्राप्त गनुवहोस ।   

               

               

               

               

संकभलि नमनुा र त्यसको नभिजा सम्बभन्ि भििरर् 

 

क्िारेन्टाइन थिल र आइसोलेसन सम्बभन्ि भििरर् 

 



 

गण्डकी प्रिशेको मुख्यमन्त्री ििा मभन्त्रपररषिक्ो कायावलयमा        

मा माननीय मखु्यमन्त्री पृ् िी सबु्बा गरुुङज्यकुो अध्यक्षिामा  

आकभथमक सिवपभक्षय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक गण्डकी 

प्रिशेमा १ जना संक्रभमि भेभटइसकेको सन्िभवमा संक्रमर् िप 

रै्भलन नभिन गनुवपने ियारी, संक्रभमिको उपचार र  व्यिथिापन, 

Contact Tracing, RRT पररचालन लगायिका भिषयमा 

केभन्िि रहकेो भियो ।  

प्रिशे थिाथ्य भनिशेनालय, प्रािभेशक थिाथ्य आपिकालीन 

कायवसंचालन केन्िमा कोभभड- १९ रोगको बारेमा जानकारी  

भलन/भिनको लाभग "हेल्लो डक्टि हटलाइन सेवा : १०९२" 

शरुुिाि भएको छ । उक्त हटलाइन सेिामा सिवसािारर्ले 

कोभभड -१९ को बारेमा  सम्परू्व  जानकारी ििा भमल्िो जुल्िो 

लक्षर् भएमा भचभकत्सकको परामशव समेि भलन सक्नहुुनेछ । 

सािै कुनै भ्रामक िबर भएमा समेि उक्त नम्बरमा र्ोन गरर 

जानकारी भिन थिाथ्य भनिशेनालय अनरुोि समेि गिवछ । 

ववहान ८ बजे देवि बेलुका ५ बजे सम्म हटलाइन सेिा 

मार्व ि  भिभिि जानकारी र परामशव भलन सभकनेछ । 

२०७६/१२/१५ गिेसम्म जम्मा १०५ जनाले "हेल्लो डाक्टि" 

सेिा मार्व ि कोभभड - १९ ििा अन्य  थिाथ्य सम्बभन्ि परामशव 

भलएका छन ्।  

गण्डकी प्रिशेका माननीय मुख्यमन्त्री पृ् िी सबु्बा गरुुङज्य ू र 

सामाभजक भिकास मभन्त्र माननीय नरििेी पनु ज्य ू ले थिाथ्य 

भनिशेनालयको आकभथमक रुपमा कोभभड - १९ पिुवियारी ििा 

प्रभिकायवका लाभग भैरहकेा गभिभिभिहरुको भनररक्षर् गनुवभयो । 

सो क्रममा थिाथ्य भनिशेनालय गण्डकी प्रिेशका भनिशेक डा 

भिनोि भिन्ि ुशमावले  िभैनक रुपमा सचूना संकलन, व्यिथिापन र 

सम्प्रेषर् गरररहकेो, अथपिाल, थिाथ्यकमी, हले्ि डेथक, ज्िरो 

भक्लभनक, क्िारेन्टाइनथिल लगायि संग भनरन्िर सम्पकव  र 

समन्िय गरररहकेो जानकारी प्रिान गनुवभएको भियो । सोभह 

सन्िभवमा प्रािभेशक थिाथ्य आपिकालीन कायवसंचालन 

केन्ि(PHEOC) को गभिभिभिबारे जानकारी भलनभुयो । 

गण्डकी प्रिशेमा समेि १ जना संक्रभमि भेभटईसकेको सन्िभवमा 

िुि प्रभिकायव टोभल पररचालन, Contact Tracing लगायिका 

कायवहरु शरुुिाि भैसकेको छ । 

 २०७६/१२/१० गिे गण्डकी प्रिशेका माननीय मुख्यमन्त्री पृ् िी 

सबु्बा गरुुङज्यकुो अध्यक्षिामा बसेको कोरोना भाइरस, 

रोकिाम, भनयन्त्रर् र व्यिथिापनका लाभग गभठि उच्चथिरीय 

भनिशेक सभमिको बैठकको भनर्वय अनसुार प्रिशे अन्िगवि ५० 

शैया र सो भन्िा माभिका सम्परू्व अथपिालबाट कोभभड - १९ 

सम्भाभिि महामारी, क्िारेन्टाइनथिल, आइसोलेसन िाडव 

लगायिका थिानहरुमा िटाउनको भनभम्ि गण्डकी प्रिशेभथिि 

हब ििा थयाटेलाइट अथपिालहरुसंग िुि प्रभिकायव टोभल 

(RRT) को भििरर् संकलन गरर ियारी अिथिामा राभिएको छ  

 
प्रधान सम्पादक: डा. भबनोि भबन्ि ुशमाव  

सम्पादकहरू : श्री भिमबहािरु िड्का, श्री शम्भ ुज्ञिाली,          

डा. रामबहािरु के.सी, डा. राभजब लालचन,श्री नबराज 

शमाव,    श्री अभनल राई, श्री शंकर अभिकारी, श्री सरुक्षा श्रेष्ठ 

 



 

उद्योग, पयवटन, िन ििा बािाबरर् मन्त्रालयका माननीय मन्त्री 

भिकास लम्सालद्वारा थिाथ्य भनिशेनालयको कोरोना भाइरस 

(COVID-19) संक्रमर्, रोकिाम र भनयन्त्रर् र व्यिथिापनका लाभग 

गररएका भक्रयाकलापहरुको बारेमा जानकारी भलन अनगुमन भ्रमर् 

गनुवभयो, उक्त अबसरमा माननीय मभन्त्र ज्यलेू गण्डकी प्रिशेमा 

प्रािभेशक ल्याब थिापनाका लाभग गररएका पहलमा उद्धोग, पयवटन, 

बन ििा बािाबरर् मन्त्रालयले समेि सहयोग गने प्रभिबद्दिा ब्यक्त 

गनुवभयो । 

घान्िुकबाट आएका १२० जना पयवटकहरुलाई ररजनल अथपिाल, 

भजरो भकलोभमटरको सहयोगमा भर्भर भक्लभनकबाट ज्िरो जाच गिाव 

सबैको िामक्रम सामान्य रहकेो पाइयो । 

नेपाली नागररकको सरुक्षाका लाभग भििशेबाट आएका नेपाली ििा  

भबिशेी नागररकहरुको contact tracing गनवको लाभग 

ईपीडीमीयोलोभज ििा रोग भनयन्त्रर् महाशािासंग अनलाईन 

अभभमुिीकरर् सम्पन्न भयो ।  

 गण्डकी प्रिशे अन्िगविका 

भजल्लाहरुमा कोभभड-१९ 

को शंकाथपि भिरामी ििेा 

परेमा भजल्ला अथपिालमा 

उपलब्ि प्रयोगशाला 

प्राभिभिकको सहयोगमा 

नमनुा संकलन गरर अथपिाल िा थिाथ्य कायावलयको सिारी सािन 

प्रयोग गरर ढुिानीको व्यिथिा गनव/गराउन भजल्लाहरुमा भनिेशन सभहि 

पत्राचार गररएको छ । 

गण्डकी प्रिशे थिाथ्य भनिशेनालय र नेपाल टेभलकमको 

सहकायवमा  भिभभन्न सरोकारिाला र सिवसािारर्को मोबाइल 

र्ोनमा कोरोना भाइरस (कोभभड - १९) रोग  सम्बभन्ि कुनै पभन 

जानकारी र परामशव चाभहएमा "हले्लो डाक्टर सेिा" मार्व ि 

जानकारी भलन सभकने संिशे सभहिको जानकारी एस.एम.एस 

मार्व ि पठाउने व्यिथिा गररएको छ । 

नेपाल चेम्बर अर् कमसव काथकी शािाद्वारा थिाथ्य 

भनिशेनालय, पोिरालाई १००० िान माथक प्राप्त भएको छ ।  

गण्डकी प्रिशे अन्िगवि ५० शैया र सो भन्िा माभिका सम्परू्व 

अथपिालबाट कोभभड - १९ सम्भाभिि महामारी, क्िारेन्टाइनथिल, 

आइसोलेसन िाडव लगायिका थिानहरुमा िटाउनको भनभम्ि गण्डकी 

प्रिशेभथिि हब ििा थयाटेलाइट अथपिालहरुबाट प्राप्त  िुि प्रभिकायव 

टोभल (RRT) को Duty Roster ियार गरर भिभभन्न भनर्वय गररयो ।  

 
प्रािभेशक थिाथ्य आपिकालीन कायवसंचालन केन्िको सम्पकव      

फोन: ०६१- ५२४०७४, टोल फ्री : १०९२ 

इमेल : pokharapheoc@gmail.com 
 


