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               प्रेस विज्ञवि 
                                                        मिमि २०७६/१२/२८ 

गण्डकी प्रदशेका माननीय मखु्यमन्त्री पथृ्िी सबु्बा गरुुङ ज्यलूे आज बाग्लङुवथित धौलावगरी अंचल अथपताल पगुी कोविड 

-१९ संक्रवमत २ जना विरामीको अिथिाबारे जानकारी वलनुिएको छ । मखु्यमन्त्रीज्य ूसंगै गण्डकी प्रदशे सरकारका प्रमखु 

सवचि श्री हरर प्रसाद बथयाल ज्य,ू मखु्यमन्त्रीका राजनीवतक सल्लाहकार गोविन्त्द नेपाली लगायतको टोवलले अथपतालको 

वनररक्षण र आइसोलेसन िाडडमा उपचाररत २ जना विरामीको अिथिाबारे जानकारी वलनुिएको वियो । सो टोलीले 

म्याग्दीको अथपतालमा पगुी सरोकारिालाहरुसंग पवन कोविड-१९ को तयारी सम्बन्त्धमा छलफल गद ैसझुाि तिा आिश्यक 

वनदशेन प्रदान गनुडियो । 
 

गण्डकी प्रदशे सरकारका माननीय िौवतक पूिाडधार विकास मन्त्रीज्यकूो नेततृ्िमा थिाथथ्य वनदशेनालयका वनदेशकज्य,ू प्रमखु 

वजल्ला अवधकारी ज्य,ू थिाथथ्य कायाडलय प्रमखु ज्य,ू लगायतका प्रवतवनवधहरुले अथपताल व्यिथिापन सवमवतका 

अध्यक्षज्य ू अथपतालका मे.स ु लगायत सवमवतका सदथयहरुसंग कोविड-१९ को रोकिाम, वनयन्त्रण, उपचार तिा 

व्यिथिापनको पिूडतयारीका  सम्बन्त्धमा जानकारी वलनुिएको छ,  सो अिसरमा माननीय मन्त्री ज्यलेू  गोरखा अथपताललाई,  

PPE सेट, RDT वकट, क्लोररन, माथक लगायतका सामग्री हथतान्त्तरण गनुडिएको वियो । 
 

 

गण्डकी प्रदशे, सामावजक विकास मन्त्रालय - अथपताल विकास महाशाखाका प्रमखु डा रामबहादरु के.सी सवहतको टोवलले 

थिाथथ्य कायाडलय, तनह ुँ, दमौली अथपताल र जी.पी कोइराला श्वासप्रश्वास अथपतालको अनगुमन गरर आिश्यक सल्लाह 

र वनदेशन प्रदान गरेको छ । 
 

 

 

कोविड-१९ पररक्षणका लावग संघीय सरकारबाट प्राि Rapid Diagnostic Test (RDT) वकट थिाथथ्य 

वनदशेनालयका कमडचारी सवहतको टोवलले म्याग्दी, पिडत, थयाङ्जा तनह ुँ, लमजङ्ुग, गोरखा, निलपरु लगायत  विविन्त्न 

वजल्लामा वितरण गरेको छ ।  
 

यो वकटले विशेषगरी चैर मवहनाविर विदशेबाट आएका व्यविहरुमा कोविड-१९ को पररक्षण गररनेछ । बाग्लङ्ुग वजल्लामा 

िने वहजंोदेवख नै थिाथथ्य सेिा वििाग, धौलावगरी अंचल अथपताल र थिाथथ्य कायाडलय बाग्लङ्ुगको टोलीले Rapid 

Test kit माफड त विदशेबाट आएकाहरुको कोविड-१९ पररक्षण शरुु गररसकेको छ । यसैगरी काथकीको रुपामा समेत RDT 

माफड त विदशेबाट फवकड एका व्यविको नमनुा पररक्षणको शरुुिात िैसकेको छ । 
 

कोविड-१९ तिा अन्त्य संक्रामक रोग रोकिाम, वनयन्त्रण र उपचार व्यिथिापनका लावग गवित एम्बुलेन्त्स व्यिथिापन सवमवत 

को बैिकले एम्बुलेन्त्स २४ सै घण्टा सेिा वदन सक्ने अिथिामा राख्ने, एम्बुलेन्त्स पाटेशन गने, शंकाथपद र संक्रवमत 

विरामीलाई ओसारपसार गदाड चालक र कमडचारीलाई PPE को व्यिथिा गने, एम्बलेुन्त्स चालक र थिाथथ्यकमीको नाम र  
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सम्पकड  नम्बर समेत अद्यािवधक गने, सेिा वदन आनाकानी गने संथिा एिं व्यविलाई संक्रामक ऐन २०२० को दफा ३ 

बमोवजमको काननूी कारबाहीको लावग वसफाररस गने लगायतका वनणडयहरु गरेको छ । 

गण्डकी प्रदशेमा हालसम्म ३१८ जनाको नमनुा संकलन गररएको छ जसमध्ये २९८ जनाको पररक्षण पररणाम नेगेवटि, २ 

जनाको पोजेवटि दवेखएको छ िने १८ जनाको नमनुा पररक्षणको नवतजा आउन बाुँकी रहकेो जानकारी प्रादवेशक जनथिाथथ्य 

प्रयोगशालाका वनवमत्त वनदेशकले वदनिुएको छ  । 
 

आजसम्म हले्लो डाक्टर १०९२ कायडक्रममा ५३० जनाले वचवकत्सकीय परामशड सवहतको सेिा वलएका छन ् ।                                                               

कोरोना िाइरस (कोविड-१९) को वनयन्त्रण र रोकिामका लावग गण्डकी प्रदशे सरकारले गरेका वक्रयाकलापहरुको 

जानकारीको लावग यस वनदेशनालयको िेिसाइट  http://hd.gandaki.gov.np मा हनेुडह न अनुरोध छ । कोविड-१९ को 

संक्रमण वनयन्त्रण तिा ब्यबथिापनका लागी लाग्नहु ने सबै महानिुािहरुलाई विशेष धन्त्यबाद ज्ञापन गदडछु।   

   डा मिनोद मिन्दु शिाा  
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