
 

 

 

 
 
 

 

दशे 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 संयुक्त 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 । 

 

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 । 

जप्र- आइसोलेसि िाडाका लाजग आिश्यक पिे स्िास््यकमी तथा 

अन्त्य ििशजक्तको पजहलो हप्ता मजणपाल अस्पतालले व्यिस्था गिे 

त्यसपजि गण्डकी मेजडकल कलेिले त्यसपजि पोखरा स्िास््य 

जिज्ञाि प्रजतष्ठाि, पजस्चमान्त्चल क्षेजरय अस्पतालले व्यिस्था गिे र 

चौथो हप्ता आमी अस्पतालको िेततृ्िमा जिजि र सामदुाजयक 

अस्पतालहरु जमलेर व्यिस्था गिे । आिश्यक परेमा जिल्लाका 

जचजकत्सक तथा स्िास््यकमी समेत पररचालि गररिेि । 

पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि डेडीकेटेड आइसोलेसि अस्पताल 

तोकीइसकेको सन्त्दभामा सो अस्पतालले आिश्यकीय  

 

 

 

 

व्यिस्थापि तत्काल गिे र बैकजल्पक आइसोलेसि अस्पतालको 

रुपमा क्रजमक रुपमा जिम्ि अस्पताललाई तोक्िे जिणाय गररयो । 

✓ पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि । 

✓ चरक मेमोररयल 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 

गिे जिणाय गररयो । 

५. चेकिााँच र औषधी उपचारमा लाग्िे खचा सम्बजन्त्धत 

अस्पताललाई प्रदशे सरकारले भकु्तािी गिे तथा काममा खजटिे 

जचजकत्सक, स्िास््यकमीहरु र अन्त्य कमाचारीलाई खािा, िास र 

यातायातको व्यिस्था गिे जिणाय गररयो । 

 

 

 

 

 

प्र 

अंक ४   |   िषा १  |   चैत २२ गते   |   साप्ताजहक समाचारपजरका 

 

कोरोिा सम्बजन्त्ध कुिै पजि िािकारी जलि िा जदि परेमा, स्िास््य सामग्रीहरुको कालो बिारी गरेको पाइएमा, कोरोिा 

सम्बजन्त्ध कुिै गलत प्रचार प्रसार िा िितालाई भ्रजमत पािे खालको गजतजिजध भएको पाइएमा ०६१-५२४०७४ (जिहाि ८ 

दजेख सांझ ५ बिे सम्म) मा फोि गिा सक्िहुुिेि । कोरोिा भाइरस (कोजभड- १९) रोगसंग जमल्दोिलु्दो लक्षण आफु िा अरु 

कसैलाई दखेा परेमा िा कुिै जिज्ञासा भएमा गण्डकी प्रदशे जभरबाट फोि गदाा पैसा िलाग्िे फोन न. १०९२ मा फोन गरि 

"हेल्लो डाक्टि" सेिा माफा त जचजकत्सकीय परामशा तथा अन्त्य स्िास््य सेिा प्राप्त गिुाहोस ।    

               

               



 

 

 

िेपाल सरकारबाट कोजभड - १९ को पररक्षण गिाको लाजग 

गण्डकी प्रदशे सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त Portable 

PCR मेजसि बाट पररक्षण शुरु भैसकको ि र हालसम्म २१ 

िटा िमिुा संकलि भइ सबैको िजतिा िेगेजटभ आइसकेको ि  

। 

िेपाल सरकार स्िास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालयबाट गण्डकी 

प्रदशे सरकारलाई जिम्िजलजखत सामग्री प्राप्त भएको ि । 

✓ १००० थाि PPE       

✓  १० थाि IR थमोजमटर  

✓ २०००० थाि पन्त्िा  

 

कोरोिा भाइरसबाट संक्रजमत व्यजक्तहरुका लाजग व्यिस्थापि 

गिा कास्की जिल्ला जभर रहकेा अस्पतालहरुका जिदशेक तथा 

प्रजतजिजधहरुको बैठक सम्पन्त्ि भयो । बैठकले अस्पतालद्वारा 

प्रदाि गररि े स्िास््य सेिालाई प्रभािकारी बिाउिका लाजग 

कमाचारी व्यिस्थापिको लाजग रोस्टर तयार गिे जिणाय भयो 

साथै प्रदशे सरकारलाई अस्पतालहरुले ििुसकैु समयमा पजि 

सेिा प्रिाहमा सहयोग गिे प्रजतबदत्ा िाहरे भयो । 

गण्डकी प्रदशे सरकारका आजथाक माजमला तथा योििा मजन्त्र 

माििीय जकरण गरुुङज्युले स्िास््य जिदशेिालय, प्रादजेशक 

स्िास््य आपतकालीि कायासंचालि केन्त्र (PHEOC) को 

भ्रमण गरर केन्त्रबाट भएका गजतजिजधहरुको जिररक्षण गिुाका 

साथै कोरोिा भाइरस (कोजभड -१९) को पररक्षणका लाजग 

प्रयोगशालामा खजटिे कमाचारीको कायाजिभाििका लाजग 

अिरुोध गिुाभयो । 

डेजटकेटेड अस्पतालको लागी आिश्यक पिे कमाचारी 

व्यिस्थापिका लागी पजहलो हप्ताको लागी पोखरा स्िास््य 

जिज्ञाि प्रजतष्ठािले कमाचारीको जििरण उपलब्ध गराउिे जिणाय 

गररयो ।  

 

 

 

 

 

 

आिास तथा जिजत्तय व्यिस्थापि (कोरोिा संक्रमणको 

व्यिस्थापिका लागी) सामाजिक जिकास मन्त्रालयका उप सजचि 

(प्रशासि) ज्यकूो िेततृ्िमा सामाजिक जिकास मन्त्रालय, स्िास््य 

जिदशेिालय र स्िास््य आपजूता व्यिस्थापि केन्त्र, गण्डकी 

प्रदशेका लेखा अजधकृतहरुको सजमती गठि गरर सम्पणूा आजथाक 

तथा जित्तीय कारोिार गिे जिणाय गररयो ।  

 

 

✓ २०००० थाि मास्क 

✓ ४०० थाि N 95 मास्क 

✓ १ सेट पोटेबल भेजन्त्टलेटर 

✓  

 

    



 

 

गण्डकी प्रदशेमा कोरोिा सम्बजन्त्ध स्याम्पल िमिुा 

संकलिका लागी जिल्ला सजहत जदउाँसो १ बिेदजेख २ 

बिेसम्मका लागी समय तोक्िे र यो समय का 

कमाचारीहरुबाट िमिुा संकलि गिे जिणाय गररयो । १०० 

बेडभन्त्दा कम क्षमता भएका अस्पतालहरुबाट िजिकको 

अस्पतालमा िमिुा संकलिका लागी प्रेषण गिे व्यिस्था 

जमलाउिे जिणाय गिाका लागी डा.डुक के्षरी, डा रािीि 

लालचि र सपिा सिेुदीलाई जिम्मा जदिे  जिणाय गररयो ।  

पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठािमा भेजन्त्टलेटर स्थापिाका 

लागी चरक मेमोररयल अस्पताललाई जिम्मा जदिे जिणाय 

गररयो । एकथाि भेजन्त्टलेटर चरक मेमोररयल अस्पतालले 

पोखरा स्िास््य जिज्ञाि प्रजतष्ठाि भििमा राख्िे जिणाय 

गररयो  

जिल्लामा भएका िमिुा (कोरोिा भाइरसका) हरुलाई 

जिजित समय तोकी पोखरा ल्याउिे व्यिस्था जमलाउिे 

मसु्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र पिातको िमिुा पिात माफा त, 

गोरखा, लमिुङ, मिाङ र तिहुाँको तिहुाँ माफा त पोखरा 

ल्याउिे र स्याङिाको अस्पताल माफा त पोखरामा िमिुा 

पररक्षणको लागी ल्याउिे व्यिस्था जमलाउिे जिणाय गररयो  

Contact Tracing र रुत प्रजतकाया टोजल (RRT) को 

पिुागाठिको लाजग EDCD तथा स्िास््य स्िास््य 

जिदशेिालयबाट गण्डकी प्रदशेका स्िास््य कायाालय र 

अस्पतालका प्रमखु तथा प्रजतजिजधहरु संग अिलाइि 

अजभमुखीकरण सम्पन्त्ि भयो । 

 

कोरोिा भाईरसको संक्रमण सम्बन्त्धी कायाक्रम हरुको 

बारेमा परकार महासंघको सभाहलमा सम्मेलि सम्पन्त्ि 

भयो । 

उक्त अिसरमा   गण्डकी प्रदशे     सरकारबाट     प्राप्त 

भएका पन्त्िा, मास्क  लगायतका सामाग्रीहरु कास्कीमा  

कायारत परकारहरुलाई स्िास््य जिदशेिालयका जिदशेक 

डा जििोद जिन्त्द ु शमााले जितरण गिुा भएको जथयो भिे  

         

    

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

  

       

साबुन पानीले हात ममचीममची धोऔ ं!!! 

 
 

 



 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कायाालयमा १२/१९ मा 

बसेको कोरोिा भाइरसको रोकथाम, जियन्त्रण तथा उपचार 

कायाक्रमको कोष संचालक सजमतीको बैठक सामाजिक 

जिकास मन्त्री माििीय िरदिेी पिु मगरज्यकुो अध्यक्षतामा 

सम्पन्त्ि भयो ।  

गण्डकी प्रदशेमा कोजभड-१९ जिरामीको उपचार गिा 

तोजकएको डेडीकेटेड अस्पतालमध्ये धौलाजगरर अंचल 

अस्पतालमा भेजन्त्टलेटर, PPE लगायत का सामाग्रीहरुको 

ढुिािी गररएको ि । 

गण्डकी प्रदशे र पोखरामा शंकास्पद जिरामीको िमिुा 

संकलि गिाको लाजग प्रदशे ििस्िास््य प्रयोगशाला, 

स्िास््य जिदशेिालय र पजिमान्त्चल क्षेजरय अस्पतालका 

प्रयोगशाला प्राजिजधकहरुको Duty Roster तयार 

गररएको ि । 

कोजभड १९ र यससंग सम्बजन्त्धत जचजकत्सकीय परामशा 

जलिको लाजग गण्डकी प्रदशे सरकारद्वारा संचाजलत हले्लो 

डाक्टर सेिा - १०९२ मा आिसम्म ४३१ ििाले सेिा 

जलिभुएको ि । 

बिारमा प्राप्त भएका PPE सेटको डा भरत बहादरु खरी र 

डा रोजहणी जसग्दलेद्वारा प्रभािकाररता मलु्यांकि पररक्षण 

गररएको ि  । 

जमजत २०७६/१२/१९ गते कोरोिा भाइरस लगायत अन्त्य 

संक्रामक रोग रोकथाम, जियन्त्रण र व्यिस्थापिका लाजग 

एम्बलेुन्त्स व्यिस्थापि सजमजतको बैठकको जिणाय अिसुार 

शंकास्पद संक्रजमत तथा कोरोिा संक्रमण पजुि भएका 

व्यजक्तहरुको ओसारपसारका लाजग अजििाया रुपमा 

व्यजक्तगत सरुक्षा सामग्री PPE को व्यिस्थापि गरर ६ िटा 

अस्पतालका एम्बलेुन्त्सहरुलाई पजहलो चरणमा खटाउिे 

जिणाय गररयो । 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोखराको मालेपाटिजस्थत क्िारेन्त्टाइिस्थलको जिररक्षण गद ैमाििीय सामाजिक जिकास मन्त्रीज्य ु



 

 

  

 

 

  

 

 

जमजत २०७६/१२/२३ गतेको जदिमा स्िास््य जिदशेिालय, 

गण्डकी प्रदशेद्वारा गजठत जबषयगत सजमजतको बैठक स्िास््य 

जिदशेिालयमा बस्यो . बैठकमा जिजभन्त्ि जबषयगत सजमजतले 

गरेका कामहरु र चिुौतीहरुका बारेमा िलफल भयो .  

क्िारेन्त्टाइि ब्यबस्थापि सजमजतका संयोिक बाबरुाम 

आचायाले क्िारेन्त्टाइिमा बसेकाहरुको खािपाि, 

स्िास््यजस्थजतको रेखदखे, िमिुा संकलि, समन्त्िय, 

समयाबजध सजकएपजि घर फका िे योििाहरुको बारेमा काम 

भैरहकेो बारेमा िािकारी जदि ुभएको जथयो . 

रुत प्रजतकाया सजमजतका संयोिक डा. आयााले जबदशेबाट 

आएकाहरुको खोजि काया गरररहकेो ि . यो सजमजतले खोजि 

काया कसरी गिे भन्त्िे बारेमा पजि अभीमजुखकरण कायाक्रम 

संचालि गिुा भएको जथयो . 

सचूिा तथा संचार सजमजतका सम्योिक जदपेन्त्र श्रेष्ठले बदजलदो 

पररजस्थजत अिशुार रेजडयो तथा टेजलजभिि संदशे हरु पररमािाि 

गरर जिरन्त्तर प्रसारण गरररहेको, फेसबकु क्याम्पेि, दजैिक 

िेबसाईट अपडेट का साथै प्रदेश सरकारले गरेका जिणायहरुको 

कायान्त्ियिका लाजग पहल गरररहकेो ि .  यसै अिसरमा हले्लो 

डाक्टर १०९२ मा आएका संदशे तथा गिुासोका बारेमा समेत 

िािकारी गराउि ुभएको जथयो . 
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गण्डकी प्रदशेमा भएका क्िारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकजलत िमिुा र िजतिा  सम्बजन्त्ध जििरण  



आपजूता ब्यबस्थापि सजमजतको संयोिक जखम बहादरु 

खड्काले हालको िास्तजिक अबस्थाको बारेमा िािकारी 

गराउि ुभएको जथयो . आपजूता व्यबस्थापिको चिुौजतको रुपमा 

रहकेो PPE लगाएत अन्त्य सामग्रीको जकफायती प्रयोग गिा 

सबै स्िास््यकमीहरुलाई पुिः िािकारी जदिपुिे सझुाब 

जदिभुएको जथयो . कसले कुि सामग्री प्रयोग गिे भजि 

जिदजेशकालाई अजिबाया कायान्त्ियि गिा सझुाब जदिभुएको 

जथयो . त्यसैगरी आिै बसेको कमाचारी ब्यबस्थापि सजमजतले 

कोजभड-१९ बाट प्रभाजित जबरामीको उपचारको लाजग पोखरा 

स्िास््य जबज्ञाि प्रजतष्ठाि (डेडीकेटेड आईसोलेसि 

अस्पताल)मा जबरामीको उपचार गिाका लाजग जबरामी 

आएदजेखको पजहलो हप्तामा मातजृशश ुजमतेरी अस्पताल बाट 

डा. सगिु अजधकारी र डा. सुमि अजधकारी साथै लाजग पोखरा 

स्िास््य जबज्ञाि प्रजतष्ठािबाट डा. शारदा के.शी. र डा. सिुिा 

प्रिापजतलाई खटाउिे जिणाय गरेको ि . हले्थ डेस्क सजमजतका 

संयोिक हमेन्त्त शमाा पौडेलले लक डाउिको अिस्थामा हले्थ 

डेस्क भन्त्दा पजि ज्िरो जक्लजिकको ब्यबस्थापिलाई पहल 

गिुापिे भिाई राख्ि ुभएको जथयो . 

एम्बलेुन्त्स ब्यबस्थापि सजमजतका संयोिक डोलराि पाण्डेले 

जियजमत रुपमा बैठक बजसरहकेो र ि िटा डेडीकेटेड एम्बलेुन्त्स 

तयारी अबस्थामा रहकेो िािकारी जदिभुएको जथयो . यो 

संकटकालीि अिस्थामा कुिै पजि एम्बलेुन्त्सले सेिा जदि 

अस्िीकार गरेमा कारबाही समेत गिे प्रस्ट पािुा भएको जथयो .  

प्रयोगशाला ब्यबस्थापि सजमजतका संयोिक डा. डुक बहादरु 

िेरीले गण्डकी प्रदशे मै िमिुाको परीक्षण प्रमाणीकरण गिा सुरु 

गररएको बताउि ु भयो . एकै पटक िमिुा परीक्षण गदाा र 

गणुस्तरीय ररिल्ट जदिको लाजग जबहािमा मेजसिमा राखेको 

िमिुाको ररपोटा बेलकुा मारै आउिे हुिाले एकै घण्टामा ररपोटा 

िआउिे बताउि ुभयो . लक्षण िदजेखएको अबस्थामा िमिुा 

परीक्षणको लाजग दबाब िजदिको लाजग पजि िागररक लाई 

सहयोग गिा आग्रह गिुा भयो . 

बिार अिगुमि सजमजतका संयोिक जिल्ला प्रशासि 

कायाालय प्रमखु ज्ञाि प्रसाद अयाालले िागररकलाई लक 

डाउिको महत्ि बुझाउि जिजभन्त्ि काया गरररहकेो, दजैिक बिार 

तथा मेजडकल स्टोरको अिगुमि गरररहकेो, सेिामा ििािे 

एम्बलेुन्त्सलाई कारबाही गरररहेको बताउिभुएको जथयो . 

स्िास््य जिदशेिालयका जिदशेक डा. जबिोद जबन्त्द ुशमााले सबै 

सजमजतका संयोिकहरुलाई जबषेस धन्त्यबाद ज्ञापि गिुा भएको 

जथयो . 
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