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

मिमि २०७६/१२/२७ गिे  

 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आउनभुएका डा तारा पोखरेल, मदनकुमार श्रेष्ठ र सदुदप आलेमगर, स्वास््य दनदशेनालय गण्डकी 

प्रदशेका दनदशेक डा दवनोद दवन्त्द ु शमाा, सामादजक 

दवकास मन्त्रालय - अस्पताल दवकास महाशाखाका डा 

रामबहादरु के.सी, पोखरा स्वास््य दवज्ञान प्रदतष्ठानका डा 

अजुान आचाया, स्वास््य दनदशेनालय (PHEOC) का  

संयोजक नवराज शमाा,  दवश्व स्वास््य संगठनका डा 

राजीव लालचन लगायतका सहभागी सदममदलत बैठक 

स्वास््य दनदशेनालय, प्राददेशक स्वास््य आपतकालीन 

कायासंचालन केन्त्रमा समपन्त्न भयो । 

बैठकमा  कोदभड-१९ उपचारको लादग तोदकएका 

अस्पतालहरुको जनशदि, सेवासदुवधा तथा स्रोत 

साधनको नकसांकन गने र त्यसकै आधारमा जनशदि 

पररचालन गररने दनर्ाय समेत बैठकले गरेको छ । 

कोदभड -१९ को संक्रमर् भएका दवरामीहरुलाई 

अस्पताल पयुााउने दनददेशका (PPT) र कोदभड-१९ का 

कारर् मतृ्य ु भएका व्यदिहरुको शव व्यवस्थापन 

समबन्त्धी कायादवधीबारे स्वास््य दनदशेनालयका 

कमाचारीहरुलाई अदभमुखीकरर् प्रदान गररएको छ ।   

कायाक्रममा प्रदशे PTT को संरचना र पररचालन, 

स्वास््य कायाालयहरुको भदूमका, दडस््याच सने्त्टर, 

ट्राएज, आवश्यक सामग्री लागयतका दवषयमा छलफल 

र अन्त्तरदक्रया भएको दथयो ।   

यसैगरी कोदभड-१९ का कारर् कसैको मतृ्य ुभएमा शव 

व्यवस्थापनमा अस्पतालका कमाचारी, शव वाहनका 

कमाचारी आफन्त्त र नातेदारले ध्यान ददनपुने कुराहरु तथा 

अपनाउनपुने सतका ताका बारेमा समेत छलफल भयो ।   

               

               

               

          

चैर २६ गतेसमम हले्लो डाकटर १०९२ मा सेवा दलने सेवाग्राहीको संख्या ५१३ 
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भौदतक पवूााधार दवकास मन्त्रालयका माननीय मदन्त्र श्री रामशरर् 

बस्नेतज्य ू तथा सदचव श्री इश्वरचन्त्र मरहट्टा ले आज स्वास््य 

दनदशेनालयको अवलोकन गनुाभयो । यस अवसरमा उहााँहरुले 

कोदभड-१९ संग समबदन्त्धत दवदभन्त्न दक्रयाकलापहरुबारे जानकारी 

दलनकुा साथै संक्रदमतहरुको व्यवस्थापन र उपचारका लादग कमाचारी 

व्यवस्थापनको दस्थदतबारे नेपाल दचदकत्सक संघ, कास्कीका अध्यक्ष 

लगायत अन्त्य अस्पतालहरुका दनदशेक तथा प्रदतदनदधहरुसंग  

जानकारी  दलनुभयो ।  यस अदघ माननीय मदन्त्र श्री रामशरर् बस्नेतज्य ू

तथा सदचव श्री इश्वरचन्त्र मरहट्टाज्य ूसदहत स्वास््य दनदशेनालयका 

दनदशेक डा दवनोद दवन्त्द ु शमााले लेखनाथमा अवदस्थत लेखनाथ 

सामदुादयक लायन्त्स अस्पतालको दनररक्षर् गनुाभएको दथयो ।   

 

गण्डकी प्रदशे सरकारले घोषर्ा गरे बमोदजम ३ हप्ता दभरमा भारत लगायत दवदशेबाट आएका नागररकहरुको कोदभड-१९ को संक्रमर्   

अवस्था जान्त्नका लादग सबैको पररक्षर् गने योजना अनसुार Rapid Diagnostic Test (RDT) संदघय सरकार माफा त ५००० दकट  

प्राप्त भएका छन ्।   यसको शरुुवात बाग्लुङ्ग दजल्लाबाट गररएको छ ।   गण्डकी प्रदशेदभर रहकेा स्वास््य कायाालयहरुबाट प्राप्त त्यांक 

अनसुार  गण्डकी प्रदशेमा दमदत २०७६/१२/४ ददेख भारत लगायत दवदशेबाट आएका नागररकको संख्या ४१४६ रहकेो छ र यी सबैको 

RDT दकट द्वारा पररक्षर् गररने छ ।   

 
साबुन पानीले हाि नमचीनमची िोऔ ं। 

मास्क र स्यानीटाईजर को प्रयोि िरौं । 

 

।

।

।

 

http://hd.gandaki.gov.np/
http://hd.gandaki.gov.np/
mailto:hd.gandaki@gmail.com


प्रदेश सरकार   

सामाजिक विकास मन्त्रालय 

स्िास््य निदेशिालय 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, िेपाल 

 

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

टोल फ्री १०९२ (हेल्लो डाक्टर) 
फोि िं. ०६१-५२०३९० 

फ्याक्सः ०६१-५२०३३० 

 

 

गण्डकी प्रदशेमा हालसमम २६२ जनाको नमनुा संकलन गररएको छ जसमध्ये १७९ जनाको पररक्षर् पररर्ाम नेगेदटभ रहकेो छ भने ८१ जनाको 

नमनुा पररक्षर्को नदतजा आउन बााँकी रहकेो जानकारी प्राददेशक जनस्वास््य प्रयोगशालाका दनदमत्त दनदशेकले ददनभुएको छ  ।   

पोखरा स्वास््य दवज्ञान प्रदतष्ठानको प्रयोगशालामा एउटा RT- PCR मेदसन र अको Portable PCR मेदसनबाट गण्डकी प्रदशेका 

दवदभन्त्न दजल्लाहरुबाट संकदलत नमनुाको ददैनक पररक्षर् भैरहकेो छ ।    

यसैगरी कोदभड-१९ डेडीकेटेड अस्पतालमा खदटने स्वास््यकमी लगायत अन्त्य कमाचारीहरुको अदन्त्तम रोष्टर तयार गनाको लादग कास्की 

दजल्लादभर रहकेा दवदभन्त्न अस्पतालका दनदशेकहरुको बैठक चदलरहकेो छ ।   

   

 

   दवदशेबाट घर फदका एकाहरु अदनबाया रुपमा घरमै 'होम/सेल्फ कवारेन्त्टाईन'मा बसौं । होम कवारेन्त्टाईनमा बस्दा दनमन कुराहरु अदनबाया पालना गरौ ।  

क) पयााप्त भेदन्त्टलेसन भएको कोठामा एकल ैबस्ने र यो समभव नभएमा छुट्टै ओछ्यानमा सदुतरहकेो अको व्यदिसंग कदमतमा १ दमटर दरुी राख्ने । 

ख) आफु बस्ने कोठा आफै सफा गने । 

ग) स्वास््य संस्था जान बाहके अन्त्य कामको लादग घर बादहर नजान े। 

घ) दनयदमत रुपमा आफ्नो हात साबुन पानील ेदमदचदमची  धनुे, वा हात सफा राख्न अल्कोहलयिु हने्त्ड सेदनटाईजर प्रयोग गन े। हात नधोई आाँखा, नाक र 

मखु छुन बाट जोदगन े। 

ड.) अन्त्य व्यदिहरुसंग प्रत्यक्ष समपका  नगने । यदद अन्त्य व्यदिहरुसंगको समपका मा आउनु पदाा, कदमतमा १ दमटरको दरुी राख्ने र यदद अको व्यदिसंग एउटै 

कोठामा ह ाँदा र स्वास््य संस्था जााँदा मास्क लगाउने । खोकदा वा हाछ्य ुगदाा आफ्नो मखु र नाकलाई दटस्य ुपेपर, रुमाल वा कुदहनोल ेछो्न े। 

 

 
             नबराज शमाा 

          स्वास््य नशक्षा प्रनशक्षक 

स्वास््य ननरे्दशानालय, पोखरा 
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