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

   नमनत २०७७/१/५ िते  

 

कोभिड -१९ संक्रमण भियन्त्रण तथा रोकथामका लाभि अपिाउिपुि ेसावधािी तथा उपचारमा ििुपुि ेप्रोटोकलको अभिमखूीकरणको लाभि  सामाभिक भवकास 

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमखु शम्ि ुज्ञवाली, मभणपाल अस्पतालका डा सी.पी आचायु, िी.पी कोइराला स्वाश्प्प्रस्वास केन्त्रका डा. रामकुमार श्रेष्ठ  लिायतको 

टोलीले तिह ुँमा प्रमखु भिल्ला 

अभधकारी, सरुक्षा भिकायका 

प्रमखुहरु तथा भिल्ला 

अस्पतालमा कायरुत 

भचभकत्सक, स्वास््यकमी, 

िभसुङ स्टाफहरुसंि संयकु्त बैठक 

िरी Case Management, 

Treatment Protocol 

लिायतका भवषयमा अभिमखूीकरण प्रदाि िरेको छ । 

यसैिरी आि ि ै सोही प्रायोििको लाभि स्याङिामा डा बभर पौडेल, डा भवष्णरुाि भतवारी 

लिायतका भचभकत्सकहरुद्वारा  अभिमखुीकरण कायुक्रम सम्पन्त्ि िएको छ ।  उक्त टोली िोभल 

िवलपरु िइ सोभह भवषयमा अभिमखूीकरण कायुक्रम संचालि िि ेछ । पवुत, बाग्लङु, म्याग्दी र 

मसु्ताङका लाभि पभि  छुट्टाछुट्टै टोली  भिल्लातफु प्रस्थाि िरेको छ ।  

आि िण्डकी प्रदशे सिाका सदस्य तथा तत्काभलि पोखरा उपमहाििरपाभलकाका पवुु मेयर कृष्ण 

थापाज्यसंूि स्वास््य भिदशेिालयका भिदशेक डा भविोद भवन्त्द ु शमा ु र स्वास््य आपतकालीि 

कायुसंचालि केन्त्र PHEOC को टोलील ेिेटघाट िरेको छ । िटेमा प्रदशे सिा सदस्य थापाल े

भवदशेबाट आएकाहरुको 

RDT पररक्षण, 

पोखराबाट घरिाि िभि 

भहडेंका र अलपर 

परेकाहरुको व्यवस्थापि 

लिायत भवषयमा 

छलफल ियो ।  

पोषण क्षरेित भवषय 

(Nutrition Cluster) 

को िचुुअल बैठक 

सम्पन्त्ि िएको छ । बैठकमा भवभिन्त्ि प्रदशेका स्वास््य भिदशेकज्यहूरु, सामाभिक भवकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमखुज्यहूरु, पोषणभवज्ञ, साझेदार संस्थाहरु 

लिायतको सहिाभिता रहकेो भथयो । बैठकमा कोभिड -१९ र यस संिै िोभडएर आएको लकडाउिका कारणले ििुवती र सतु्केरी आमाहरु तथा बालबाभलकामा 

पिु सक्ि ेर परररहकेो पोषण सम्बभन्त्ध असरहरु र त्यसलाई न्त्यिूीकरण ििुको भिभम्त अपिाउिुपिे प्रिावकारी उपायहरुको बारेमा छलफल िएको भथयो । बैठकको 

आयोििा र सहिीकरण यभुिसेफले िरेको भथयो  
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गण्डकी प्रदेशअन्तगगतका जिल्लाहरुमा भएका कोजभड - १९ संग सम्बजन्ित जियाकलापहरु 

बाग्लङ्ुका सब ै१० पाभलकामा १०४१ को रुत पररक्षण (RDT) पररक्षण सम्पन्त्ि िएको छ । सबै स्थाभिय भिकायमा प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत र 

स्वास््थ संयोिकले अिुिमि ििुिुएको भथयो । सबै स्वास््य चौकीका प्रमखु र अन्त्य कमुचारीहरुले समेत भबदशेबाट आएकालाई आरडीटी पररक्षणमा सहयोि 

पयुाुउि ुिएको भथयो  । स्वास््य कायाुलय बाग्लङ्ु र धौलाभिरी अञ्चल अस्पताल साथै स्थािीय भिकायका स्वास््यकमीहरु माफुत भमभत २०७६।१२।२७ ितदेभेख 

२०७७।०१।०४ ितेसम्म बािलबु भिल्लाका ििरपाभलका र िाुँउपाभलकामा भवदशेबाट आएका र कोरोिािाइरस संक्रभमत मभहलाहरुको प्रत्यक्ष सम्पकंमा आएका 

१०४१ ििाको कोभिड-१९ याुभपड टेष्ट भकट माफुत पररक्षण िएको हो।  

भिल्ला प्रशासि कायाुलयका प्रशासकीय अभधकृत श्री केशब लामीछािेको संयोिकत्वमा िठीत संयकु्त कायुदलको बैठक बसी हालसम्म िएका भबभिन्त्ि 

िभतभवधीहरुबारे सभमक्षा िरी सचुिालाई अझ व्यवभस्थत बिाउिे भबषयमा छलफल िररएको छ । बाग्लङ्ु ििरपाभलका वडा िं ४ मा पभहलो संक्रभमत मभहलाको 

सम्पकुमा आएका २१ ििाको स्वाब पररक्षणको लाभि पोखरा पठाइएकोमा सबैको िभतिा िेिेभटि आएको छ । काठेखोला िाुँउपाभलका वडा ि.ं ६ भबह भस्थत 

इिारपािी बस्िे बष ु ६५ की मभहलालाई होम क्वारेन्त्टाइिमा बस्ि लिाइएको साथै भििसंि भतथुयारामा िएका १२ ििाको contact tracing िररएकोमा 

भििहरुको अवस्था सामान्त्य रहकेो छ । धौलाभिरी 

अञ्चल अस्पतालमा आइसोलसि वाडुमा उपचारमा 

राभखएका बाग्लङ्ु ििरपाभलका ३ िौडाकोटकी ६५ 

वषुकी मभहला र वडा िं. ४ कुडुलेकी १९ वभषुया 

मभहलाको फलोअप िमिुा संकलि िरी PCR Test 

को लािी पोखरा पठाइएकोमा ६५ वषुकी मभहलाको 

िेिेभटि र वडा िं. ४ कुडुलेकी १९ वभषुया मभहलाको 

पिुः पोिेभटि ररपोटु आएको छ । बाग्लङु्ममा भमभत 

२०७७ बैशाख ४ ित ेभवभिन्त्ि हले्थ डेस्कमा िाचेका 

भबरामी संख्या ४७७ ििा रहकेो छ । 

कास्कीमा आि हामीलाई प्राप्त प्रभतबेदि अिुसार 

RDT Test ४४२ (परुुष-३४८, मभहला-९४) िएको 

छ । िसमा २ ििाको पोिेभटि आएको भथयो तर PCR िाचमा Negative आएको छ । कास्की भिल्लाका भवभिन्त्ि स्थािमा पररक्षण िारी रहकेो छ । त्यसैिरी 

पोखरा महाििरपाभलकाद्वारा अपाङ्िता िएका व्यभक्तहरु, िररब तथा दभैिक ज्यालामिदरुी िि े१९,२२० घरपररवारलाई राहत भवतरण िररएको छ । 

नवलपरासी पवूगमा आिसम्म २९ ििाको स्वाब पररक्षण िएको छ । त्यसैिरी २३ ििा क्वारेन्त्टाइिमा रहकेा छि । भवदशेबाट आएकाहरु ८६८ छि ििे 

आिसम्म RDT को पररक्षण २२३ ििाको िररएको छ । 

मनांगमा आिसम्म घरमै क्वारेन्त्टाइिमा बसेका १ ििा छि ििे आईसोलेसि बेड संख्या ७ रहकेो छ । वैशाख ३ िते िासों िा पा १ तालमा वसेका का २ ईटलीयि 

िािररक तथा वैशाख ४ िते मिाङ भङस्याङ िापामा रहकेा  फे्रन्त्च ४ ििा अिेभन्त्टिी ३ स्पभेिस १ रभसयि १ तथा स्वीस िािररक १ िरी िम्मा १२ ििा पयुटकको 

RDT Test िररएको भथयो िसको सबै पररणाम िेिेभटि आएको छ । 

लमिुङ्मा आिसम्म क्वारेन्त्टाइिमा ३४ ििा व्यभक्त बभसरहकेा छि । यसैिरी भफिर भक्लभिकमा सेवा भलएकाको संख्या ५८६, स्वाब संकलि ५४ िएको छ । 

िसमा ४५ को िेिभेटि पररणाम आएको छ िि े९ ििाको पररणाम आउि बाकी छ । आिसम्म लमिुंिमा १४९ ििाको RDT पररक्षण िैसकेको छ र सबैको 

िेिेभटि पररणाम छ ।  

लमिुङ्मा भिल्ला प्रसाशि कायालुय, प्रहरी, स्वास््य कायाुलय लिायतका सबै सरोकारवाला भमलेर ११२७४ पररवारलाई राहत (चामल, िुि, तले, दाल, 

भचिी, साबुि लिायतका सामाि) भवतरण िएको छ ।  

िेपाल सरकारको भिणुय अिुसार चरै मभहिा दभेख लमिुङ्मा आएर बसेका, क्वारेन्त्टाइिमा बसेका, भवदशेबाट आएका, सरुक्षा र उपचारमा खभटएका कमचुारीका 

लािी ५०० भकट आबस्यक रहकेो ििाईएको छ । 
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मुस्ताङ्मा भफिर भक्लभिकबाट पररक्षण िैरहकेो छ ।  यसैिरी मुस्ताङ्मा RDT पररक्षण शरुु िैसकेको छ ।  मसु्तािंमा अबभस्थत भिल्ला अस्पताल, िोमसोमलाई 

भिमलुीकरणपभि िररराभखएको छ । 

यसैिरी मुस्ताङ् भिल्लाका माििीय सदस्य ज्यहूरु, पाभलका प्रमखुहरु, प्रमखु भिल्ला अभधकारी, व्यापार संघ तथा सरोकारवालाहरुको संयकु्त बैठकले राहत 

संकलि तथा भवतरण िि ेभिणुय पभि िरेको छ । 

स्याङ्िामा ज्वरो भक्लभिकबाट आिसम्म १४७०१ मभहला र ३५६३१ परुुष 

िरर ५०३३२ ििाले पररक्षण िरेका छि । १०१ ििाको PCR पररक्षण 

िररएकोमा सबैको िभतिा िेिभेटि आएको छ । ४५३ ििाको RDT भकट बाट 

पररक्षण िएकोमा सबैको ििेेभटि आएको छ । ५२ ििा होम क्वारेन्त्टाइिमा 

बसेका छि ।  

सआुहारा पररयोििा, िेपालल ेिपेाल लिायत भवश्वव्यापी महामारीको रुपमा 

फैभलरहकेो कोरोिा िाइरस रोिको रोकथामको सम्बन्त्धमा एभककृत पोषण 

कायुक्रम सआुहारा पररयोििाल े लकडाउिको अवभधमा पभि पररयोििा 

संचालि िएकास्याङ्िा, बाग्लङु, म्याग्दी, िोरखा, लमिङु र िवलपरु 

भिल्लामा भवभिन्त्ि रचिात्मक भक्रयाकलापहरु संचालि िरर रहकेो छ । िसमा 

टेलीफोि सम्पकु माफुत १००० भदिे लिायत अन्त्य घरधरुीहरुमा समते दभैिक 

पोषण तथा कोरोिा िाइरस रोि (कोभिड–१९) सम्बन्त्धी िपेाल सरकारल े

स्वीकृत िरे बमोभिमका सचतेिा मलुक सन्त्दशे सभहत भफल्ड कमचुारीहरुबाट 

भिदभेशका अिुरुप घरधरुीहरु िदोहोररि ेिरी परामशु संचालि िइरहकेो छ । उक्त पररयोििाले भमभत २०७६ चरै २३ दभेख २०७७ बैशाख ४ सम्म १४१८५ ििालाई 

परामश ुसेवा प्रदाि िरेको छ ।  

यसैिरी िण्डकी प्रदशेका भवभिन्त्ि भिल्लाका १६ वटा स्थाभिय एफ एम हरुबाट प्रत्येक आइतबार भबहाि ७:३० बिे (प्रत्यक्ष प्रसारण), भदउुँसो १ बिे र वेलकुा ९ 

बिे र रेभडयो िपेालबाट प्रत्येक शभिबार भबहाि, भदउुँसो र बेलकुा सोही समयम ैआम ििमािसबीच अन्त्यन्त्त लोकभप्रय रहकेो "िभन्त्छि आमा कायुक्रम" माफुत 

आपतकालीि अवस्थामा पोषण तथा कोरोिा िाइरस रोिबाट बच्िे उपायका बारेमा सचेतीकरण अभियाि संचालि िद ैआइरहकेो छ ।   
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यसका साथै कोरोिा िाइरस रोिबाट बच्िे उपायहरुबारे िण्डकी प्रदशेका १६ वटा स्थाभिय एफ एम स्टेशिहरुबाट (पररयोििा संचालि िएका भिल्लाहरुका 

स्टेशि साथै बन्त्दीपरु एफ एम बाट समेत ) कोरोिा िाइरस रोि लाग्िबाट बच्िे उपायहरु सम्बभन्त्ध, सामाभिक दरुी सम्बन्त्धी र सामाभिक दरूी कायम ििे  र समािमा 

रहकेा िलत धारणा सम्बन्त्धी सचतेिामलूक भिंिलहरु प्रत्येकभदि १५ पटक भियभमतरुपमा बभिरहकेो छि ्।  

म्याग्दी भिल्लामा पभि भवदशेबाट आएका १३४ ििाको RDT पररक्षण िररएको र छुट िएकालाई RDT पररक्षणका लाभि आह्वाि िररएको छ । कमाण्ड पोस्टको 

बैठकबाट बेिी अस्पतालमा रहकेो आईसोलेसि वाडुको क्षमता बढाउिे, अिुिमिलाई अझै प्रिाबकारी बिाउिुको साथै पबुत, बाग्लङ्ु र म्याग्दी िोड्िे पलुहरुमा 

थप कडाई िि ेभिणुय िरेको छ । 

आि िै स्वास््य भिदशेिालय, प्रदशे स्वास््य आपतकाभलि कायुसंचालि 

केन्त्रमाफुत िण्डकी प्रदशेमा स्वास््य क्षरेमा कायुरत भवभिन्त्ि साझेदार 

संस्थाहरुबीच भिभडयो कन्त्फे्रन्त्स बैठक सम्पन्त्ि िएको छ । उक्त बैठकमा भवश्व 

स्वास््य संिठि, यभुिसेफ, भवश्व खाद्य कायुक्रम, िपेाल रेडक्रस सोसाइटी 

कास्की लिायतका साझेदार संस्थाको उपभस्थभत रहकेो भथयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   भवदशेबाट घर फभकुएकाहरु अभिबायु रुपमा घरमै 'होम/सेल्फ क्वारेन्त्टाईि'मा बसौं । होम क्वारेन्त्टाईिमा बस्दा भिम्ि कुराहरु अभिबायु पालिा िरौ ।  

क) पयाुप्त िेभन्त्टलेसि िएको कोठामा एक्ल ैबस्िे र यो सम्िव ििएमा छुट्टै ओछ्यािमा सभुतरहकेो अको व्यभक्तसंि कभम्तमा १ भमटर दरुी राख्िे । 

ख) आफु बस्िे कोठा आफै सफा ििे । 

ि) स्वास््य संस्था िाि बाहके अन्त्य कामको लाभि घर बाभहर ििाि े। 

घ) भियभमत रुपमा आफ्िो हात साबुि पािील ेभमभचभमची  धिुे, वा हात सफा राख्ि अल्कोहलयकु्त हने्त्ड सेभिटाईिर प्रयोि िि े। हात िधोई आुँखा, िाक 

र मखु छुि बाट िोभिि े। 

ड.) अन्त्य व्यभक्तहरुसंि प्रत्यक्ष सम्पकु ििि े। यभद अन्त्य व्यभक्तहरुसंिको सम्पकुमा आउिु पदाु, कभम्तमा १ भमटरको दरुी राख्ि ेर यभद अको व्यभक्तसंि 

एउटै कोठामा ह ुँदा र स्वास््य संस्था िाुँदा मास्क लिाउि े। खोक्दा वा हाछ्य ुिदाु आफ्िो मखु र िाकलाई भटस्य ुपपेर, रुमाल वा कुभहिोले छोप्ि े। 

 

  लकडाउिको पालिा िरौ ुँ । 

घरमै बसौं सरुभक्षत रहौं ।  

चैर मभहिाभिर भवदशेबाट 

आएकाहरुले अभिवायु रुपमा 

आफ्िो िभिकको स्वास््य 

केन्त्रहरुमा कोभिड - १९ को 

पररक्षण िरौ ुँ । 
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िण्डकी प्रदशेमा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकभलत िमिूा र ितीिा (PCR र RDT समेत)  सम्बभन्त्ध बैशाख ५ िते (४ बिे सम्म ) 

भिल्लाभस्थत स्वास््य कायाुलयहरुले पठाएको त्यांकको आधारमा प्राप्त  भववरण 

 

 

भिल्ला 
क्वारेन्त्टाइि होम 

क्वारेन्त्टाइिमा 

रहकेा 

भफिर भक्लभिक आइसोलेसि 
भवदशेबाट 

आएकाको 

संख्या  

संकभलत    

िमुिा िेिेभटि पोभिभटि 

िभतिा 

आउि 

बाुँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  संख्या िाुँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

4 11 111 

 

- 389 

 

84 74 0 10 

स्यांग्िा 34 1193 42 419 - - 4 

 

- 581 79 38 0 41 

तिह ुँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 2 2 0 0 

लमिुङ्ि 

 

68 949  29 

 

24 4 226 5 

 

- 188 

397 

 

30 25 0 5 

िोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 3 3 0 0 

पवुत 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 

बाग्लुङ्ि 37 219 26 803 - - 9 

   

2 836 28 23 2 3 

िवलपुर 24 755 66 48 - - 24 

 

2 560 - - - - 

मिाङ्ि 7 61 

 

1 2 5 46 7 

 

- 3 3 0 0 3 

मसु्ताङ्ि 15 96 7 2 4 - 10 

 

- 25 - - - - 

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

 िण्डकी प्रदशेमा िएका क्वारेन्त्टाइि, आइसोलेसि, संकभलत िमिुा र िभतिा  सम्बभन्त्ध चैर २७ ितेसम्मको भववरण  

 

भिल्ला 

क्वारेन्त्टाइि होम 

क्वारेन्त्टाइिमा 

रहकेा 

भफिर भक्लभिक आइसोलेसि भवदेशबाट 

आएकाको 

संख्या  

RDT 

भकटबाट 

िररएको 

पररक्षण 

संकभलत    

िमिुा 
िेिेभटि पोभिभटि 

िभतिा 

आउि 

बाुँकी 

 

संख्या बेड  बसेका  
संख्या िाुँचेको बेड  बसेका  

कास्की 

 

11 493 

 

 0 96 

 

5 227 111 

 

- 348 

 

442 132 123 0 9 

स्यांग्िा 22 388 37 52 - 46191 15 

 

- 601 453 101 101 0 0 

तिह ुँ 30 176 1 550 - 40 42 

 

- 713 480 12 12 0 0 

लमिुङ 

 

68 949 34 

 

24 4 541 5 

 

- 188 

397 

 

149 53 44 0 9 

िोरखा 42 334 6 193 

 

71 483 27 

 

0 397 268 5 5 0 0 

पवुत 11 375 18 185 

 

- 326 20 

 

0 316 330 

 

68 68 0 0 

म्याग्दी 16 125 24 91 

 

- 2 6 

 

0 138 132 14 11 0 3 

बाग्लुङ्ि 32 251 36 803 - 13664 12 

   

2 836 1046 62 60 2 0 

िवलपरु 24 755 66 48 - - 24 

 

0 560 241 24 24 0 0 

मिाङ्ि 7 61 

 

1 2 5 53 7 

 

- 3 12 3 3 0 0 

मसु्ताङ्ि 15 96 0 0 4 - 10 

 

- 25 8 - - - - 

िम्मा 278 4003 223 2044 89 61527 279 2 4522 3561 474 451 2 21 
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कोरोिा िाइरस (कोभिड -१९) रोकथाम, भियन्त्रणका लाभि िण्डकी प्रदशेका भवभिन्त्ि भिल्लामा िएका िभतभवभधहरु 

 बाग्लङ्ु अस्पतालमा भिमुलीकरण िररंद ै एम्बुलेन्त्सलाई  भिमलुीकरण िररंद ै

स्याङ्मिामा Case  Management को अभिमखूीकरण ह द ै 

बाग्लङुमा RDT भकटबाट पररक्षण िररंद ै 
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कोरोिा िाइरस (कोभिड -१९) रोकथाम, भियन्त्रणका लाभि िण्डकी प्रदशेका भवभिन्त्ि भिल्लामा िएका िभतभवभधहरु  

 

स्याङ्मिामा अस्पतालमा ICU स्थापिाको सम्बन्त्धमा अस्पतालका प्रभतभिभधसंि छलफल िद ैस्वास््य भिदशेक डा. भविोद भवन्त्द ुशमा ुज्य ू 

बाग्लङ्ु मा एम्बुलेन्त्स चालकलाई PPE लिाउि ेताभलम प्रदाि िररंद ै RDT पररक्षण िररएकाहरुको लित संकलि िररंद ै
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