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            कोरोना भाइरस ननयन्त्रण र रोकथामका लानि िण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फ बाट बाट आज भएका िनतनिनिहरु 

         मिमि २०७७/१/३ गिे  

 

आज गण्डकी प्रदशे स्वास््य निदशेिालयमा कोनिड- १९ 

को सम्िानवत महामारी, संक्रमण नियन्त्रण, Case 

Management, Treatment Protocol आनदको 

बारेमा नवनिन्त्ि अस्पतालका प्रमखु तथा प्रनतनिनिहरुबीच 

छलफल ियो । छलफल पश्चात नवनिन्त्ि अस्पतालका 

नचनकत्सक र स्वास््यकमी तथा स्वास््य निदशेिालयको 

संयकु्त टोली गण्डकी प्रदशेका ११ वटै नजल्लामा गई 

यसबारेमा अनिमखूीकरण प्रदाि गिे निणणय ियो । 

यसैगरी आज ि ैस्वास््य निदशेिालय,  प्रादनेशक स्वास््य आपतकालीि कायणसंचालि केन्त्रमा गण्डकी प्रदशेमा स्वास््य सम्बनन्त्ि सचूिा संकलि र 

व्यवस्थापि गिणको निनम्त तयार गररएको सफ्टवेयरको  बारेमा छलफल तथा अनिमखूीकरण कायणक्रम संचालि गररयो । यस सफ्टवेयरले अनहलेको 

पररप्रके्ष्यमा स्थािीय तह दनेख नजल्लासम्म कोनिड - १९ को नवनवि पक्षबारे  सचूिा संकलि गिणको निनम्त प्रयोग गररिेछ ।  

 

 

 

 

 

 

   नवदशेबाट घर फनकण एकाहरु अनिबायण रुपमा घरमै 'होम/सेल्फ क्वारेन्त्टाईि'मा बसौं । होम क्वारेन्त्टाईिमा बस्दा निम्ि कुराहरु अनिबायण पालिा गरौ ।  

क) पयाणप्त िेनन्त्टलेसि िएको कोठामा एक्ल ैबस्िे र यो सम्िव ििएमा छुट्टै ओछ्यािमा सनुतरहकेो अको व्यनक्तसंग कनम्तमा १ नमटर दरुी राख्िे । 

ख) आफु बस्िे कोठा आफै सफा गिे । 

ग) स्वास््य संस्था जाि बाहके अन्त्य कामको लानग घर बानहर िजाि े। 

घ) नियनमत रुपमा आफ्िो हात साबुि पािील ेनमनचनमची  ििु,े वा हात सफा राख्ि अल्कोहलयकु्त हने्त्ड सेनिटाईजर प्रयोग गिे । हात ििोई आँखा, 

िाक र मखु छुि बाट जोनगि े। 

ड.) अन्त्य व्यनक्तहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पकण  िगिे । यनद अन्त्य व्यनक्तहरुसंगको सम्पकण मा आउिु पदाण, कनम्तमा १ नमटरको दरुी राख्ि ेर यनद अको व्यनक्तसंग 

एउटै कोठामा ह दँा र स्वास््य संस्था जाँदा मास्क लगाउि े। खोक्दा वा हाछ्य ुगदाण आफ्िो मखु र िाकलाई नटस्य ुपपेर, रुमाल वा कुनहिोले छोप्ि े। 
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गण्डकी प्रदशे सरकारले कोरोिा सङ््कक्रमण न्त्यिूीकरणका लानग क्वारेन्त्टाइिमा बसेका व्यनक्तलाई खािा र िास्ताबापत दनैिक रु ५ सय १० उपलब्ि गराउिे 

निणणय गरेको छ । प्रदशे सरकारको मनन्त्रपररषद ् बैठकले प्रदशे तथा स्थािीय सरकारले निमाणण गरेका क्वारेन्त्टाइिमा बसेकालाई खािा, िास्ताको लानग 

अबदनेख रकम उपलब्ि गराउिे निणणय गरेको हो । कोरोिा िाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लानग आवश्यक स्वास््य सामग्री तथा उपकरण खररद गिण 

सरकारल ेतीि वटै सरुक्षा निकायलाई रु १५ लाखका दरल ेबजेट निकासा गिे निणणय गरेको छ । िपेाली सेिाको पनश्चम पतृिा, गण्डकी प्रदशे प्रहरी कायाणलय 

तथा सशस्त्र प्रहरी बल मनुक्तिाथ बानहिीलाई रकम निकासा गि ेनिणणय गररएको सरकारल ेजिाएको छ । त्यसैगरर डेनडकेटेड अस्पतालमा काम गिे नचनकत्सक, 

स्वास््यकमी र प्रयोगशालामा काम गि ेप्रानवनिक, कमणचारीले एक नदिमा बढीमा दईु हजार २ सय २० का दरल ेखाि, बस्िे रकमको सीमा तोकेको छ । 

 

िौनतक पवूाणिार नवकास मन्त्री माििीय रामशरण बस्िेतज्य,ू सामानजक नवकास मन्त्री माििीय िरदवेी पिु मगरज्य,ू स्वास््य निदशेिालयका निदशेक डा. 

नविोद नवन्त्द ुशमाणज्य ूलगायत अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको उपनस्थनतमा लेखिाथ सामदुानयक लायन्त्स अस्पतालसंग समन्त्वयात्मक छलफल कायणक्रम 

सम्पन्त्ि ियो । गण्डकी प्रदशे सरकारल ेउक्त अस्पताललाई आफ्िो मातहतमा संचालि गि ेप्रनक्रयाको बारेमा छलफल ियो । यस छलफल कायणक्रममा स्थािीय 

वि उपिोक्ता सनमनतका सदस्यहरुको पनि उपनस्थनत रहकेो नथयो । 

गण्डकी प्रदशे सरकारका मखु्यमन्त्री माििीय पृ् वी सबु्बा गरुुङ््कज्यलूे आज प्रदशे निरका ११ वटै नजल्लाका प्रमखु नजल्ला अनिकारीज्यहूरुसंग निनडयो 

कन्त्रेन्त्स बैठक गिुणियो । उक्त अवसरमा माििीय मखु्यमन्त्रीज्यलू ेनजल्लामा िरैहकेो लकडाउि, औषिी तथा खाद्यान्त्िको आपतुी, शानन्त्तसरुक्षा, कोनिड-

१९ संग सम्बनन्त्ित कायणक्रमहरुको अवस्थाका बारेमा जािकारी नलिकुा साथै प्रदशे सरकारको तफण बाट आवश्यक निदशेि समेत प्रदाि गिुणियो । 

 

 

 

 

 

साबुन पानीले हात नमचीनमची िोऔ ं। 

मास्क र स्यानीटाईजर को प्रयोि िरौं । 

 

।

।

।
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 आजसम्म हले्लो डाक्टर १०९२ कायणक्रममा ६१६ जिाले नचनकत्सकीय परामशण सनहतको सेवा नलएका छि ्।   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

नजल्ला 

क्वारेन्त्टाइि होम 

क्वारेन्त्टाइिमा 

रहकेा 

नफिर नक्लनिक 
आइसोलेसि 

नवदेशबाट 

आएकाको 

संख्या  

RDT 

नकटबाट 

गररएको 

पररक्षण 

संकनलत    

िमिुा िेगेनटि पोनजनटि 

िनतजा 

आउि 

बाँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या जाँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

5 227 111 

 

- 348 

 

329 112 106 0 6 

स्यांग्जा 34 1117 29 486 - 46191 4 

 

- 601 436 101 101 0 0 

तिह  ँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 392 12 12 0 0 

लमजुङ्क 

 

68 949 32 

 

24 4 431 5 

 

- 188 

397 

 

149 44 44 0 0 

गोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 160 5 5 0 0 

पवणत 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

0 316 265 

 

68 68 0 0 

म्याग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 130 11 11 0 0 

बाग्लुङ््कग 37 219 26 990 - 13034 9 

   

2 836 1007 41 39 2 0 

िवलपरु 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 207 24 24 0 0 

मिाङ््कग 7 61 

 

1 2 5 53 7 

 

- 3 0 3 3 0 0 

मसु्ताङ््कग 15 96 0 0 4 - 10 

 

- 25 7 - - - - 

जम्मा 295 4700 192 2665 89 60787 265 4 4522 3107 421 413 2 6 

 

गण्डकी प्रदशेमा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकनलत िमिूा र ितीजा (PCR र RDT समेत)  सम्बनन्त्ि बैशाख ३  गत े(४ बजे सम्म ) 

नजल्लानस्थत स्वास््य कायाणलयहरुले पठाएको त्यांकको आिारमा प्राप्त  नववरण 

 

 

नजल्ला 
क्वारेन्त्टाइि होम 

क्वारेन्त्टाइिमा 

रहकेा 

नफिर नक्लनिक आइसोलेसि 
नवदशेबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकनलत    

िमुिा िेगेनटि पोनजनटि 

िनतजा 

आउि 

बाँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या जाँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

4 11 111 

 

- 389 

 

84 74 0 10 

स्यांग्जा 34 1193 42 419 - - 4 

 

- 581 79 38 0 41 

तिह  ँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 2 2 0 0 

लमजुङ््कग 

 

68 949  29 

 

24 4 226 5 

 

- 188 

397 

 

30 25 0 5 

गोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 

पवणत 11 375 7 185 

 

- 326 20 

 

6 316 50 46 0 4 

म्याग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 4 3 0 1 

बाग्लुङ््कग 37 219 26 803 - - 9 

   

2 836 28 23 2 3 

िवलपुर 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 

मिाङ््कग 7 61 

 

1 2 5 46 7 

 

- 3 3 0 0 3 

मसु्ताङ््कग 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 

जम्मा 295 4776 209 2413 88 1134 265 10 4146 283 214 2 67 

 गण्डकी प्रदशेमा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकनलत िमिुा र िनतजा  सम्बनन्त्ि चैर २७ गतेसम्मको नववरण  

िोट : िवलपरुबाट २४ वटा िमिुा संकलि गरर  पररक्षण िरतपरु अस्पतालमा गररएको हो । 

घरमै बसौं, सरुनक्षत रहौं 

 

                              नबराज शमाफ 

                               स्िास््य नशक्षा प्रनशक्षक 

                           स्िास््य ननदेशानालय, पोखरा 
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