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कोरोना भाइरस ननयन्त्रण र रोकथामका लानि स्वास््य ननर्देशनालय िण्डकी प्रर्देशबाट भएका िनिनवनिहरु 

 

नमनि २०७६/१२/१० ििे र्देनि १३ ििे सम्म  

 

१. कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण, रोकथाम र ननयन्त्रण र व्यवस्थापनका लानि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यकुो संयोजकत्वमा िनित  

उच्चस्तरीय ननर्दशेक सनमनतको प्रथम बैिक मखु्यमन्त्री तथा मनन्त्रपररषर्दक्ो कायाालयमा सम्पन्त्न भयो । उक्त बैिकले ननम्ननलनित 

ननणायहरु िरेको छ । 
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२. अस्पताल मा ज्वरोसनहतका शंकास्पर्द नवरामी आएमा निभर नललननकमा नस्क्रननंि िने र नमुना संकलन िरर पिाउनपुने भए नवरामीलाई   

ननतजा नआउन्त्जेल शंकास्पर्द नवरामीलाई राख्नको नननम्त नप्र-आइसोलेसन ननमााण िने सम्भाव्यता अध्ययन िनाको नननम्त मनणपाल 

नशक्षण अस्पतालमा प्रारनम्भक छलिल भयो । 

 

३. सम्पणूा स्वास््य संस्थाले आकनस्मक सेवा र निभर नललननक बाहकेका सम्पणूा सेवाहरु बन्त्र्द िरेको पररप्रेक्ष्यमा नवरामीहरुले परामशा 

सेवा नलन सकुन भन्त्ने उद्दशे्यले स्वास््य आपतकालीन कायासंचालन केन्त्रमा यस अनि नै टोल फ्री न. १०९२ रहकेो "हेल्लो 

डाक्टर" सेवा शरुु भैसकेको र यस्तो सेवा िण्डकी प्रर्दशे अन्त्तिातका ११ ओटै नजल्लाबाट समेत प्रवाह िराउने ननणाय िर्द ैसम्पणूा 

नजल्लाहरुमा ननर्दशेन सनहत पराचार िररयो । 

४. िण्डकी प्रर्दशे अन्त्तिातका नजल्लाहरुमा कोनभड-१९ को शंकास्पर्द नवरामी र्दिेा परेमा नजल्ला अस्पतालमा उपलब्ध प्रयोिशाला 

प्रानवनधकको सहयोिमा नमनुा संकलन िरर अस्पताल वा स्वास््य कायाालयको सवारी साधन प्रयोि िरर ढुवानीको व्यवस्था 

िना/िराउन नजल्लाहरुमा ननर्दशेन सनहत पराचार िररयो । 

५. िण्डकी प्रर्दशे स्वास््य ननर्दशेनालय र नेपाल टेनलकमको सहकायामा  नवनभन्त्न सरोकारवाला र सवासाधारणको मोबाइल िोनमा 

कोरोना भाइरस (कोनभड - १९) रोि  सम्बनन्त्ध कुनै पनन जानकारी र परामशा चानहएमा "हेल्लो डाक्टर सेवा" मार्फ ि जानकारी 

नलन सनकने संर्दशे सनहतको जानकारी एस.एम.एस मािा त पिाउने व्यवस्था िररयो । 

६. िण्डकी प्रर्दशेमा सामानजक नवकास मन्त्रालय, स्वास््य ननर्दशेनालयद्वारा कृनष व्यवसाय प्रवर्द्ान सहयोि तथा  तानलम केन्त्र, 

मालेपाटन पोिरामा ४८ बेड क्षमताको लवारेन्त्टाइनस्थलको स्थापना िररएको छ जसमा हाल १७ जना व्यनक्तहरु रहनभुएको छ । 

यसैिरी पोिरा महानिरपानलकाले समेत वैकनल्पक लवारेन्त्टाइनस्थलको तयारी िरररहकेो छ । 

७. िण्डकी प्रर्दशेबाट हालसम्म १५ जना शंकास्पर्द नवरामीको नमनुा संकलन िरर पररक्षणको लानि पिाईएकोमा १३ जनाको ननतजा 

नेिेनटभ आइसकेको र २ जनाको ननतजा आउन बााँकी रहकेो छ । 
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