
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

स्िास््य निदेशिालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, िेपाल 

 

Website: http://hd.gandaki.gov.np/                   Email Address: hd.gandaki@gmail.com  
 

फोि िं. ०६१-५२०३९० 

फ्याक्सः ०६१-५२०३३० 

 

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

मिमि २०७६/१२/१७ गिे  

प्रदशे सरकार सामाजिक जिकास मन्त्रालय, स्िास््य जिदशेिालय पोखराका जिदशेक डा जििोद जिन्त्द ुशमााको अध्यक्षतामा  जमजत २०७६/१२/१४ मा 

बसेको कमाचारी व्यिस्थापि र अस्पताल व्यिस्थापि सजमजतको संयकु्त बैठकले गण्डकी प्रदशेमा िोभल कोरोिा भाइरस (कोजभड -१९) को रोकथाम, 

जियन्त्रण, उपचार तथा समग्र व्यिस्थापि पक्षका लाजग जिजभन्त्ि अस्पतालबाट जचजकत्सक, स्िास््यकमी र अन्त्य कमाचारीहरुलाई काममा खटाउि Duty 

Roster तयार पािे कायाादशे अिसुार गजठत सजमजतको पजहलो बैठक जमजत २०७६/१२/१६ गते आइतबारका जदि स्िास््य जिदशेिालयको सभाहलमा 

बसी तपजसल बमोजिमका जिणायहरु गररयो । 

१. जप्र-आइसोलेसि, डेडीकेटेड आइसोलेसिमा कोरोिा प्रभाजित जिरामीको उपचार गिाको लाजग सम्पणूा सरकारी, जिजि तथा सामदुाजयक अस्पतालका 

जचजकत्सकहरु, िसा, पारामेजडक्स र अन्त्य सहयोगी कमाचारीहरुको िामािली संकलि गरर व्यिस्थापि सजमजतले खटाएको बेला अजििाया ड्यटुीमा गइ सेिा 

गिे जिणाय गररयो । 

२.  जप्र- आइसोलेसि िाडाका लाजग आिश्यक पि े स्िास््यकमी तथा अन्त्य ििशजक्तको पजहलो हप्ता मजणपाल अस्पतालल ेव्यिस्था गि ेत्यसपजि गण्डकी 

मेजडकल कलेिल ेत्यसपजि पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि, पजस्चमान्त्चल क्षेजरय अस्पतालल ेव्यिस्था गि ेर चौथो हप्ता आमी अस्पतालको ितेतृ्िमा जिजि र 

सामदुाजयक अस्पतालहरु जमलेर व्यिस्था गिे । आिश्यक परेमा जिल्लाका जचजकत्सक तथा स्िास््यकमी समेत पररचालि गररििे । 

३.  पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि डेडीकेटेड आइसोलेसि अस्पताल तोकीइसकेको सन्त्दभामा सो अस्पतालल ेआिश्यकीय व्यिस्थापि तत्काल गि ेर बैकजल्पक 

आइसोलेसि अस्पतालको रुपमा क्रजमक रुपमा जिम्ि अस्पताललाई तोक्ि ेजिणाय गररयो । 

✓ पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि । 

✓ चरक ममेोररयल अस्पतालको परुािो संरचिा । 

✓ लेखिाथ सामदुाजयक लायन्त्स अस्पताल । 

✓ मातजृशश ुअस्पताल । 

४. अस्पताल तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय कायामा मा खजटिे जचजकत्सक, स्िास््यकमी र अन्त्य कमाचारीलाई तलब,भत्ता र जिमाका साथै आिश्यक व्यजक्तगत सरुक्षा 

सामग्रीको व्यिस्था स्िास््य जिदशेिालय र प्रदशे स्िास््य आपजूता व्यिस्थापि केन्त्रले गि ेजिणाय गररयो । 

५.  चेकिााँच र औषधी उपचारमा लाग्िे खचा सम्बजन्त्धत अस्पताललाई प्रदशे सरकारल ेभकु्तािी गिे तथा काममा खजटि ेजचजकत्सक, स्िास््यकमीहरु र अन्त्य 

कमाचारीलाई खािा, िास र यातायातको व्यिस्था गि ेजिणाय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            नबराज शमाा 

स्वास््य नशक्षा प्रनशक्षक 

स्वास््य ननरे्दशानालय, पोखरा 

हटलाइि १०९२ बाट आि सेिा जलएकाको संख्या : ७१ 

संकजलत िमिुा  िेगेजटभ पोजिजटभ िजतिा आउि बााँकी  
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- जमजत २०७६/१२/१७ गते ३ बिे सम्म प्राप्त 
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