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 आदरणीय महानुभावहरु, नमस्कार !! 

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण, रोकथाम र ननयन्त्रण र व्यवस्थापनका लानि नेपाल सरकारले लक डाउन िरेको यहाहरुलाई 

जानकारी नै छ । सरकारले लक डाउन नािररकलाई दखु नदनका लानि नभई संक्रमणको जोनखमलाई न्त्यनूीकरण िननका लानि िररएको हो । 

यो अवस्थामा यहाहरुले घरमै एकान्त्तबास अथानत self Qurantine मा बसेर सरकारको यो ननणनयलाई साथ नदनहुुनेछ । 

यो अबस्थामा िण्डकी प्रदशे सरकारले सबै अस्पतालका बनहरंि (OPD) सेवा बन्त्द िरर आकनस्मक सेवा तथा ज्वरो नललननकमार संचालन 

भैरहकेो छ । लक डाउनको अवस्था अनन अस्पतालका बनहरंि (OPD) सेवा बन्त्द हुुँदा प्रदशेका नािररकहरुलाई सास्ती नहोस भन्त्ने हतेलेु 

स्वास््य ननदशेानालयमा रहकेो प्रादनेशक स्वास््य आपतकालीन कायनसंचालन केन्त्रमा कुनै पनन शलु्क नलाग्ने फोन १०९२ मा हले्लो डालटर 

सेवा नबहान आठ बजेदनेख साझ ५ बजेसम्म संचालनमा रहेको छ । यो १०९२ न मा प्रदशे नभर बाट कुनै पनन स्वास््य समस्या भएमा हाम्रो 

डालटरसंि परामसन नलनका लानि फोन िनन सलनहुुनेछ । हाम्रा डालटर हरुले आबस्यक परेमा मारै ननजकको अस्पतालमा जनाको लानि सझुाब 

नदनहुुनेछ । उहाहरुले नदएको सल्लाह अनुशार यहाहरुले अनुशरण िनुनहुनेछ भन्त्नेमा हामी ढुलक छौ । 

नवदशेबाट आएका जो कोहीलाई पनन पनहलो चरणमा एकान्त्तवास बस्ने (Self Qurantine) मा बस्न सरकार लिायत नबश्व स्वास््य 

संिठनको समेत सझुाव रहकेो छ ।  एकान्त्तवास बस्ने (Self Qurantine) मा बसेकोहरुलाई घणृाको दृनस्टले हनै, उहाहरुलाई सहयोि िरौ 

। उहाुँहरुको कारण ले नै कोरोनको संक्रमण लाई न्त्यनूीकरण िनन मद्धत पिेुको छ । 

घरम ैSelf Qurantine मा बस्दा सम्पणून नािररकले ननम्न कुराहरुलाई ध्यान नदनभुएमा यो अझै प्रभाबकारी हुनेछ । 

एकान्त्तवास बस्ने (Self-Quarantine) मा बस्दा पालना िनुनपने ननयमहरु  

१. म पयानप्त भेनन्त्टलेसन भएको कोठामा एललै बस्नेछु र यो सम्भव नभएमा छुटै्ट ओछ्यानमा सनुतरहकेो अको व्यनिसंि कनम्तमा १ नमटर दरुी 

राख्नेछु ।  

२. म छुटै्ट बाथरुम र शौचालयको प्रयोि िनेछु र यनत यो सम्भव नभएमा प्रयोि िरेपनछ बाथरुम र शौचालय आफै सफा िनेछु ।  

३. म आफु बस्ने कोठा आफै सफा िनेछु ।  

४. म घर नभर साझा रुपमा प्रयोि हुने ठाउुँहरु जस्तै भान्त्छा, शौचालयमा मेरो आवतजावतलाई नसनमत िनेछु । यी साझा ठाउुँहरुमा पयानप्त 

भेनन्त्टलेसन भएको (वा झ्याल खलुा रहने) सनुननस्चत िनेछु ।  

५. म स्वास््य संस्था जान बाहके अन्त्य कामको लानि घर बानहर जानदन । म काममा, नव्यालय वा सावनजननक क्षेरहरुमा जानदन र सावनजननक 

यातायातको प्रयोि िनदनन ।  
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६. म ननयनमत रुपमा आफ्नो हात साबनु र पानीले नमनचनमची २० सेकेन्त्डसम्म धनुेछु, वा हात सफा राख्न अल्कोहलयिु हने्त्ड सेननटाईजर 

प्रयोि िनेछु । म हात नधोई मेरो आुँखा, नाक र मखु छुन बाट जोनिनेछु ।  

७. मैले प्रयोि िने निलास, कप, खाना खान प्रयोि हुने भाुँडा, तौनलया र रुमाल, ओछ्यान, वा अन्त्य सामानहरु घरका अन्त्य व्यनिहरुसंि 

साझा प्रयोि िनदनन । प्रयोि िरेपनछ यी सामानहरु म साबनु र पानीले सफासंि धनुेछु । 

८. म अन्त्य व्यनिहरुसंि प्रत्यक्ष सम्पकन  िने छैन ।  

९.  यनद अन्त्य व्यनिहरुसंिको सम्पकन मा आउन ुपदान, म कनम्तमा १ नमटर (३ नफट) को दरुी राख्नेछु र मा अको व्यनिसंि एउतै कोठामा हुुँदा 

र स्वास््य संस्था जाुँदा मास्क लिाउनेछु ।  

१० खोलदा वा हाछ्य ुिदान म मेरो मखु र नाकलाई नटस्य,ु रुमाल वा कुनहनोले छोप्नेछु । 

११. म आफ्नो कोठाबाट प्रयोि िररएको नटस्य,ु रुमाल, मास्क र अन्त्य नचजहरु छुटै फोहर फाल्ने ठाउुँमा फल्नेछु र फालेपनछ तरुुन्त्तै कनम्तमा 

२० सेकेन्त्ड सम्मका लानि आफ्ना हातहरु साबनु र पानीले नमनचनमची धनुेछु । रुमाल वा पनु प्रयोि िने कपडा साबनु र पानीले सफासंि 

धनुेछु र यसलाई घाममा राम्ररी सकुयेपछी मार प्रयोि िनेछु ।  

१२. म लवारेन्त्टाइनमा रहदंा आफ्नो शरीरको तापक्रम दनैनक १ पटक जान्त््नेछु र नदइएको फारममा रेकडन िनेछु । मलाई नदइएको ननदेशन 

अनसुार १४ नदनसम्म मेरो दनैनक स्वास््य नस्थनतबारे तोनकएको स्वास््य ननकायमा जानकारी नदनेछु ।  

१३. कुनैपनन स्वास््य समस्या दनेखएको खण्डमा वा लवारेन्त्टाइनमा बस्दा अन्त्य केनह समस्याहरु भएमा तोनकएको स्वास््य ननकायबाट प्राप्त 

ननदशेनहरु अनरुुप िनेछु ।  

१५.  म सामानजक नवकास मन्त्रालय, स्वास््य ननदशेनालय र प्रादनेशक स्वास््य आपतकालीन कायनसंचालन केन्त्र (PHEOC) बाट प्राप्त 

ननदशेनहरुको पालना िनेछु र आवश्यक सहयोिको लानि सधै तत्पर रहनेछु र मानथ उल्लेनखत सम्बनन्त्धत ननकायको अनमुती नबना 

लवारेन्त्टाइनस्थान भन्त्दा बानहर यारा िनेछैन ।  

मानथका कुराहरुलाई पालना िनुनभयो भने कोरोना भाइरस (COVID-19) लिायत अन्त्य संक्रमणको ननयन्त्रणमा सहयोि पगु्दछ । 

आदरणीय महानुभावहरु 

हाम्रा हरेक नक्रयाकलापहरु दनैनक रुपमा हाम्रो ननदसेनालयको website : www.hd.gandaki.gov.np तथा हाम्रो ननदशेनालयको फेसबकु 

पेज स्वा्य ननदशेानालय, िण्डकी प्रदशे मा हरेक नदनको नठक ३ बजे अपडेट िने छौ . यी सम्पणून नक्रयाकलाप स्वास््य ननदशेानालयमा 

रहकेो प्रादनेशक स्वास््य आपतकालीन कायनसंचालन केन्त्र अथवा PHEOC बाट संचालन, सम्प्रेसण तथा समन्त्वय भैरहकेो छ. यो प्रादनेशक 

स्वास््य आपतकालीन कायनसंचालन केन्त्रको मुख्य काम नै प्रदशे नभर भएका स्वास््य सम्बनन्त्ध आपतकालीन घटना तथा सचूना स्थानीय, 

प्रदशे तथा केन्त्रसम्म पनन सम्प्रषेण िने िछौ । प्रदशे नभर भएका हरेक स्वास््य सम्बनन्त्ध नक्रयाकलापहरु ननजक बाट अध्ययन िदनछौ । 
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अब तपाईहरु संग हहजो सााँझ र आज भएका हियाकलापबारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु । 

१. उद्धोि, पयनटन, बन तथा बाताबरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री नवकास लम्सालद्वारा स्वास््य ननदशेनालयको कोरोना भाइरस (COVID-

19) संक्रमण, रोकथाम र ननयन्त्रण र व्यवस्थापनका लानि िररएका नक्रयाकलापहरुको बारेमा जानकारी नलन अनिुमन भ्रमण िनुनभयो, उि 

अबसरमा माननीय मनन्त्र ज्यलेू िण्डकी प्रदशेमा प्रादनेशक ल्याब स्थापनाका लानि िररएका पहलमा उद्धोि, पयनटन, बन तथा बाताबरण 

मन्त्रालयले समेत सहयोि िने प्रनतबद्दता ब्यि िनुनभयो । 

२. घान्त्रुकबाट आएका १२० जना पयनटकहरु लाई ररजनल अस्पताल, नजरो नकलोनमटरको सहयोिमा नफभर नललननकबाट ज्वरो जाच िन े

काम भैरहकेो छ । 

३. नहजो नदनभर भएका िनतनबनधहरुको सनमक्षा िनन आज नबहान ८ बज ेस्वास््य ननदशेानालयमा बैठक बस्यो । स्वास््य ननदशेानालयका 

ननदशेक डा नबनोद नबन्त्द ुशमानको अध्यक्षतामा सम्पन्त्न बैठकमा सामानजक नबकाश मन्त्रालय, नचनकत्सा महाशाखा प्रमुख डा राम बहादरु 

केनश, स्वा्य कायानलय, कास्की प्रमखु तथा ननदशेनालयका कमनचारी को उपनस्थनत नथयो । 

४. नेपाली नािररकको सरुक्षाका लानि नवदशेबाट आएका नेपाली तथा नबदशेी नािररकहरुको contact tracing िननको लानि आज 

ईपीडीमीयोलोनज तथा रोि ननयन्त्रण महाशाखा अनलाईन अनभमुखीकरण सम्पन्त्न भयो । 

अन्तमा 

हाम्रा हरेक नक्रयाकलापहरु दनैनक रुपमा हाम्रो ननदसेनालयको website : www.hd.gandaki.gov.np तथा हाम्रो ननदसेनालयको फेसबकु 

पेज स्वा्य ननदशेानालय, िण्डकी प्रदशे मा हरेक नदनको नठक ३ बजे अपडेट िने छौ । 

सल्लाह सझुावको लानि हाम्रो फोन न ०६१-५२४०७४ तथा हाम्रो इमेल hd.gandaki@gmail.com मा सम्पकन  िनुनहुन अनरुोध िदनछु । 

कोरोनाको संक्रमणको जोनखमलाई न्त्यनूीकरण िननका लानि हो सरकारले िरेको लक डाउनको यो अवस्थामा यहाहरुले घरमै एकान्त्तवास 

बस्ने (self Qurantine) मा बसेर सरकारलाई साथ नदईरहन ुभएको छ र आउदाका नदनमा यहारुको सहयोि हुनेछ भन्त्नेमा हामी नबस्वस्त 

छौ । धन्त्यबाद । 

 

           

          नबराज शमाा 

स्वास््य हशक्षा प्रहशक्षक 

स्वास््य हनदेशानालय, पोखरा 
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