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

मिमि २०७६/१२/२४ गिे  

 

आज जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् कास्कीमा कोजिड-१९ सम्बजधि तथर्ाांक रेकजडाङ/ररपोजटिंग सम्बधिमा मखु्र्मधरी तथा मजधरपररषदक्ो 

कार्ाालर्, सामाजजक जिकास मधरालर्, स्िास्थर् जनदशेनालर्,  जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् कास्की लगार्तका प्रजतजनजिहरु सजम्मजलत सांर्कु्त 

बैठक सम्पधन िर्ो | बैठकमा ररपोजटिंग फमा र टेम््लेट सम्बजधि एकरुपता, अनलाइन ररपोजटिंगको व्र्िस्था, लगार्तका जिषर्मा छलफल िर्ो 

र  अनलाइन ररपोजटिंग सफ्टिेर्रको जिकास गरर जजल्ला दजेि स्थानीर् तहबाट समेत ररपोजटिंगको व्र्िस्था जमलाउने जनर्ार् िर्ो । 

आज दु्रत प्रजतकार्ा टोजल (RRT) जिषर्गत सजमजतको बैठक स्िास्थर् 

जनदशेनालर्मा बसी जजल्ला स्तरमा िैरहकेो दु्रत प्रजतकार्ा सम्बजधि 

जिर्ाकलापहरुको सजमक्षा िर्ो । उक्त बैठकले जजल्लामा िएका 

गजतजिजि सजहत र्सको प्रिािकाररता र चनुौजतको बारेमा समेत छलफल 

िएको जथर्ो । जजल्लाका RRT सांग दजैनक समधिर् गने र हरेक स्थानीर् 

तहमा र्ो सम्बजधि अजिमुिीकरर् कार्ािम सांचालन गने जसका लाजग 

७ सदस्र्ीर् कार्ादल गठन िर्ो । अजिमुिीकरर् कार्ािम सांचालन गदाा 

आिश्र्क पने जनशजक्त, सामाग्री, सिारी सािन लगार्तका जिजिि 

पक्षलाई जकफार्ती रुपमा पररचालन गने जनर्ार् िर्ो । 
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गण्डकी प्रदशेमा िएका क्िारेधटाइन, आइसोलेसन, सांकजलत नमनुा र नजतजा  सम्बजधि जििरर्  

साबुन पानीले हाि नमचीनमची िोऔ ं!!! 
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कोनभड-१९ सम्बनन्त्ि नजल्लामा यो हप्ता भएका नवनभन्त्न नियाकलापहरु 

मनाङमा  Emergency / Rapid Response Team गठन, २ िटा एम्बलेुधस पररचालन गना तर्ारी अिस्थामा, लक 

डाउनको प्रिािकारी अनगुमन तथा कडाईका साथ 

कार्ााधिर्न र  जजल्लाजिर रहकेा जिदशेी पर्ाटकहरुको 

अजिलेि तथा उद्धारको काम जारी छ । 

पिातको कुश्मा बजारमा chlorine spray छररएको, 

Contact Tracing Team गठन गररएका, Fever 

Clinic  सांचालन र २ िटा एम्बलेुधसको जिजर िागमा 

पाटेसन गरी चालक र जबरामीको प्रत्र्क्ष ससांगा नह ने 

बनाउन लगाइएको छ ।  

बागलङु नगरपाजलका ३ गौडाकोटकी मजहलाको प्रत्र्क्ष 

सम्पका मा रहकेा व्र्जक्तहरु २२ जनाको Contact Tracing साथै घरपररिारका ४ जनाको नमनुा सकां लन गरी पठाइएको छ 

साथै जिजिधन नगरपाजलका तथा गाउाँपाजलकामा जिजिधन िडाहरुमा रहकेा मजदरु, जसमाधतकृत िगा आजदलाई जनर्जमत रुपमा 

राहत जितरर् िइरहकेो छ । 

लमजुङका सबै िडामा िडास्तररर् आपजुता व्र्िस्थापन 

सजमती गठन िइसकेको,  १५६६ पररिार तथा 

श्रजमकलाई राहत जितरर् गरेको, स्थाजनर् तह अनसुार 

राहत जितरर् ्र्ाकेज जितरर् गररएको छ । 

स्िास्थर् कार्ाालर् म्र्ाग्दी र अधर् सघांसस्थाबाट 

अस्पताल, सरुक्षाकमी, कैदबधदी आजदलाई मास्क, 

स्र्ाजनटाइजर लगार्त व्र्जक्तगत सरुक्षा सामग्रीको 

जितरर्, जजल्लास्तरमा पिूातर्ारी, रोकथाम, 

Contract Tracing, साथै महामारी जनर्धरर्को 

म्र्ाग्दी जजल्ला अन्र्तगतको लागी Rapid Response Team गठन गररएको छ । 
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गोरिामा Fever Clinic सांचालनमा आएको छ िने जिदशेबाट आएकाहरुको क्िारेधटाइनमा जनगरानी राजिएको छ .  
त्र्सैगरी बजार अनुगमन र अत्र्ािश्र्क सामग्रीको  व्र्िस्थापन समेत िइरहकेो छ । 

मसु्ताङ मा   Chlorine Spray छररएको, क्िारेधटाइनको 

अनगुमन िइरहकेो PPE, Sanitizer जितरर् गररएको छ । 

निलपरुमा राहत जितरर् कार्ािम र  Chlorine Spray 

छनाका लागी छलफल िइरहेको  छ ।  

स्र्ाङजामा  Media Interaction, डाटा अपडेट समधिर् 

जमजटङ िइरहकेो छ । 

कास्कीमा क्िारेधटाईन ब्र्बस्थापन, बजार अनगुमन, ज्िरो 

जक्लजनक सांचालन तथा औषिी पसलको अनगुमन, एम्बलेुधस 

ब्र्बस्थापन लगार्तका कामहरु िैरहकेो छ । 

तनह मा बजार तथा औषिी पसलको अनगुमन, एम्बलेुधस 

ब्र्बस्थापनका कामहरु िैरहकेो छ । जनर्जमत रुपमा 

सरोकारिालासांगको बैठक बसी कोजिड-१९ को जोजिम 

धर्नूीकरर्का लाजग गैर सरकारी सांस्थाहरुसांगको  समेत 

सहिाजगतामा जिजिधन र्ोजना जनमाार् तथा कार्ािम िैरहेका 

छन ्। 
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