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                                                                         प्रेस विज्ञवि                          विवि : २०७७/१/२५ 

कोविड - १९ को िध्यि, जविल र अवि जविल केश व्यिस्थापनका लावि िोवकएका Level 2 अस्पिालको ियारी िथा Clinical 

Management िलूयाांकन सदुृविकरण िननका लािी पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानिा िररने स्ि-िलुयाांकन अवििुखीकरण कायनक्रिको 

पिुन ियारीका लािी आज विश्व स्िास््य सांिठन र िोरखा िेलफेयर ट्रष्टका प्रविवनवि बीच एक बैठक सम्पन्न िएको छ ।  

आज Health Cluster Coordination को पााँचौं िचुनअल बैठकिा स्िास््य वनर्दशेनालयका वनर्दशेक डा. विनोर्द विन्र्द ुशिानले िण्डकी 

प्रर्दशेको कोविड - १९ सम्बवन्ि अद्यािविक वििरण प्रस्िुि िनुनियो । उक्त अिसरिा उहााँले  िण्डकी प्रर्दशे सरकारको िन्रीपररषर्द 

बैठकले सांघीय सरकारलाई िण्डकी प्रर्दशेिा सरुिा िथा सांक्रािक रोि अस्पिाल र प्रर्दशेस्िरीय वशक्षण अस्पिाल स्थापना िननका वनवम्ि 

सशिन अनरु्दानका लािी अनरुोि िन,े कोविड - १९ सांक्रिण वनयन्रण र व्यिस्थापनका लावि खविएका स्िास््यकिी र सरुक्षाकिीहरुका 

लावि प्रर्दशे सरकारले व्यिस्था िरेको वबिा, उपचार खचन र ित्ता लिायिका सुवििाहरुको बारेिा जानकारी िराउनुिएको वथयो । यसैिरी 

उहााँले िण्डकी प्रर्दशेका सबै वजललािा ICCU सेिा विस्िारका लावि प्रर्दशे सरकारले बजेि व्यिस्था िरेको विषयिा सिेि प्रस्ििुीकरण 

िनुनिएको वथयो ।  

विश्विरी कोविड १९ को िहािारीको सन्रास व्याि िइरहकैे अिस्थािा नेपालका विविन्न वजललाहरुिा अको िहािारी थवपएको छ । 

हालै िार िावर्दङ वजललाको बेवनघाि रोराङ िाउाँपावलकािा फैवलएको र्दार्दरुा खोपको िहािारी फैवलर्द ै िएर िोरखाको िण्डकी 

िाउाँपावलकािा सिेि िहािारी फैवलएपवछ िण्डकी प्रर्दशेले यसको िरुुन्िै वनयन्रण िने प्रकृया अिावड बिाएको छ । 

यसका लािी सकु्ष्ि योजना ियार िई िोली िैशाख २६ ििेर्दवेख ९ िवहनार्दवेख ५ िषन सम्िका बालबावलकाको लािी िहािारी वनयन्रण 

स्िरुप खोप कायनक्रि सञ्चालन हुर्दै ाँछ । िैशाख २६ र्दवेख िैशाख ३१ सम्ि सञ्चालन हुने खोप कायनक्रि अन्ििनि कुल ४३ ििा खोप 

केन्रबाि खोप सञ्चालन िररनेछ । ९ र्दवेख २३ िवहनासम्िको ५५८ जना र र्दईु िषन र्दवेख ५ िषनसम्िको ११४९ िरी कुल १७०७ को 

सांख्यािा रहकेो लवक्षि बालबावलकाको लािी िोलीर्दवेख खोप सञ्चालन हुर्दै ाँछ । 

प्रर्दशे ५ बाि प्राि सबै ६८ ििा निनुाको  पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानिा िररएको पररक्षण नेिेविि आएको छ । 

आज थप ५ जनाको  PCR पररक्षणका लावि निनुा सांकलन िररएको छ  । अवहलेसम्ि िण्डकी प्रर्दशेिा ६९० जनाको निनुा सांकलन 

िएको छ जसिा ६८५ जनाको परीक्षण पररणाि नेिेविि रहेको छ िने २ जना सांक्रविि िध्ये र्दिैु जना वनको िएर घर फवकन सक्निुएको 

छ  र ३ जनाको पररक्षण पररणाि आउन बााँकी रहकेो छ । त्यसैिरी आजसम्ि िण्डकी प्रर्दशेिा ६३७७  जनािा RDT पररक्षण िररएको 

छ ।  
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