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

        मिमि २०७६/१२/२६ गिे  

 पोखरा मालेपाटनस्थित कृस्ि तास्लम केन्द्रमा क्वारेन्द्टाइनमा रहनभुएका १६ जना व्यस्िहरु आज घर स्िताा हुनभुएको छ । उहााँहरुलाई १४   

स्िनको क्वारेन्द्टाइन बसाईपस्छ आज स्विाई गररएको हो । क्वारेन्द्टाइनमा रहकेा सबै जनामा कुनै शंकाथपि लक्षण िसे्खएको स्िएन भने स्हंजो 

कोस्भड -१९ को नमनुा पररक्षण गिाा समेत सबैको पररणाम नेगेस्टभ आएको स्ियो । 

गण्डकी प्रिशेमा कोस्भड-१९ शंकाथपि स्वरामीको नमनुा संकलन िसे्ख पररक्षण गिाासम्म पालना गनुापने स्वस्भन्द्न स्नयमहरुसस्हतको SOP 

तयार गनाको स्नस्म्त प्रयोगशाला व्यवथिापन सस्मस्त र प्रयोगशाला स्वज्ञहरुको बैठक सम्पन्द्न भयो । बैठकले रास्रिय जनथवाथ्य 

प्रयोगशालाको SOP लाई आधार मान्द्ि ैगण्डकी प्रिशेको पररप्रेक्ष्यमा आफ्नै मापिण्ड सस्हतको SOP तयार गरेको छ । 

आज लमजुङको मध्यनेपालबाट थवाथ्य स्निशेनालय र पस्थिमान्द्िल क्षेस्िय अथपतालका प्रास्वस्धकहरुको एक टोलीले १३ जना कोस्भड-

१९ शंकाथपि स्वरामीको नमनुा संकलन गरर ल्याएको छ ।  

 िैि २६ गतेसम्म हले्लो डाक्टर १०९२ मा सेवा स्लने सेवाग्राहीको संख्या ५०२ 
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गण्डकी प्रिशे सरकारका आस्िाक मास्मला तिा योजना 

मस्न्द्ि माननीय स्करण गरुुङज्यु तिा सामास्जक स्वकास 

मस्न्द्ि माननीय नरिवेी पनु मगरज्यलूे थवाथ्य 

स्निशेनालय गण्डकी प्रिशेमा भैरहकेा कोस्भड-१९ को 

रोकिाम र स्नयन्द्िणका लास्ग थवाथ्य क्षेिले गरेको 

प्रस्तकायाको जानकारी स्लनभुयो । सो अवसरमा उहााँले 

गण्डकी प्रिशेमा रहकेा क्वारेन्द्टाइन, आइसोलेसन, नमनुा 

पररक्षण, आइसोलेसन अथपताल आस्िको बारेमा 

जानकारी स्लंि ैआवश्यक सल्लाह तिा स्निशेन प्रिान 

गनुाभयो । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्विशेबाट घर िस्का एकाहरु अस्नबाया रुपमा घरम ै'होम/सेल्ि क्वारेन्द्टाईन'मा बसौं।होम क्वारेन्द्टाईनमा बथिा स्नम्न कुराहरु अस्नबाया पालना गरौ ।  

 क) पयााप्त भसे्न्द्टलेसन भएको कोठामा एक्लै बथन ेर यो सम्भव नभएमा छुट्टै ओछ्यानमा ससु्तरहकेो अको व्यस्िसंग कस्म्तमा १ स्मटर िरुी राख्ने । 

ख) आिु बथने कोठा आिै सिा गने । 

ग) थवाथ्य संथिा जान बाहके अन्द्य कामको लास्ग घर बास्हर नजान े। 

घ) स्नयस्मत रुपमा आफ्नो हात साबुन पानीले स्मस्िस्मिी  धनुे, वा हात सिा राख्न अल्कोहलयिु हने्द्ड सेस्नटाईजर प्रयोग गने । हात नधोई आाँखा, 

नाक र मखु छुन बाट जोस्गन े। 

ड.) अन्द्य व्यस्िहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पका  नगन े।यस्ि अन्द्य व्यस्िहरुसंगको सम्पका मा आउन ुपिाा, कस्म्तमा १ स्मटरको िरुी राख्न ेर यस्ि अको व्यस्िसंग 

एउटै कोठामा हुाँिा र थवाथ्य संथिा जााँिा माथक लगाउन े। खोक्िा वा हाछ्य ुगिाा आफ्नो मखु र नाकलाई स्टथय ुपपेर, रुमाल वा कुस्हनोल ेछोप्न े। 
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