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                                                                 प्रेस विज्ञवि 
विवि : २०७७/१/३० 

सािाविक विकास िन्त्रालयका िाननीय िन्त्रीज्य,ू सवििज्य,ू स्िास््य वनर्देशनालयका वनर्देशकज्य,ू प्रर्दशे स्िास््य आपवूिि 

व्यिस्थापन केन्त्रका वनर्दशेकज्य,ू स्िास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालयबाट खवटइ आउनभुएका डा. प्रर्दीप के.सी सवििको टोली, 

ििाशाखा प्रिखु ज्यिूरु, प्रर्दशे िनस्िास््य प्रयोगशालाका वनवित्त वनर्दशेकज्य,ू विश्व स्िास््य संगठनका प्रविवनवििरु लगायि 

िन्त्रालय अन्त्िगििका कायािलयका अन्त्य किििारीिरु सवमिवलि सविक्षा बैठक िन्त्रालयको सभा िलिा  समपन्त्न भएको छ । 

बैठकिा गण्डकी प्रर्दशे सरकारका िर्ि बाट कोवभड – १९ रोकथाि र वनयन्त्रणका लावग भए गरेका प्रयासिरु, िनुौवििरु र 

सिुार गनुि पने पक्षबारे छलर्ल भएको वथयो ।  

आिर्दवेख पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठान,पवििान्त्िल के्षवरय अस्पिालको ओ.पी.डी सेिा सिुारु भएको छ । 

स्िास््य िथा िनसङ्ख ख्या िन्त्रालयबाट गण्डकी प्रर्देशिा खवटई आउनुभएका डा. प्रर्दीप के.सी र डा. सन्त्िोष के.सी ले आि 

स्िास््य कायिलय पििि र विल्ला अस्पिाल पििि िथा िौलावगरी अञ्िल अस्पिाल बाग्लङु्को वनररक्षण भ्रिण गनुिभएको 

छ । सो क्रििा उिााँिरुले विल्लावस्थि अस्पिालिरुको कोवभड–१९ उपिारको पिूिियारी िथा विल्लािा कोवभड–१९ 

वनयन्त्रण र व्यिस्थापनका लावग गररएको कायििरु र िुनौिीका बारेिा िानकारी वलनभुएको वथयो । 

कोवभड – १९ को रोकथाि, उपिार, व्यिस्थापन एिं Recording/Reporting लगायिका विषयिा स्िास््य कायािलय 

स्याङ्ख िािा एक अन्त्िरवक्रया कायिक्रि समपन्त्न भएको छ  । 

कायिक्रिको अध्यक्षिा स्िास््य कायिलय स्याङ्ख िाका प्रिखु श्री याि प्रसार्द शिािले गनुिभएको वथयो भने सििीकरण वर्दिाकर 

शिाि, िोिर्दत्त ढकाल, शोभाखर ढकाल, सिीन शिाि लगाएिले गनुिभएको वथयो । कायिक्रििा स्याङ्ख िाका समपणूि स्थानीय 

ििका सिूना प्रविवि अविकृि र स्िास््य संयोिकको उपवस्थवि रिकेो वथयो । 

अविलेसमि गण्डकी प्रर्दशेिा ७३४ िनाको निनुा संकलन भएको छ िसिा ७२७ िनाको परीक्षण पररणाि नेगेवटभ रिेको छ 

भने २ िना संक्रविि िध्ये र्दिैु िना वनको भएर घर र्वकि सक्नभुएको छ  र ५ िनाको पररक्षण पररणाि आउन बााँकी रिकेो छ 

। त्यसैगरी आिसमि गण्डकी प्रर्दशेिा ६५२७ िनािा RDT पररक्षण गररएको छ ।  
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