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प्रेस विज्ञवि  

विवि : २०७७/२/१८ 

गण्डकी प्रदशे, स्याङ्जा वजल्ला, गल्याङ नगरपावलका ठेगाना भै सोवि नगरपावलका वस्िि क्िारेन्टाइनिा रिनभुएको िर्ष 

२७ र ४० का २ जना परुुर्िा र िनि ुँ वजल्ला, ऋवर्ङ गाउुँपावलका ठेगाना भै सोवि गाउुँपावलका वस्िि क्िारेन्टाइनिा 

रिनभुएको िर्ष २८ का १ जना परुुर्िा सिेि कोरोना संक्रिणको पवुि भएको छ । यससंगै गण्डकी प्रदशेिा कोरोना संक्रवििको 

संख्या २४ पगुेका छ । 

 पोखरा ििानगरपावलकासंग भवगनी सम्बन्ध स्िावपि भएका वछिेकी िलुकु विनको यनुान प्रान्िले गण्डकी प्रदशे सरकारलाई 

एक िजार िान N 95 िास्क र िीन िजार िान Surgical िास्क  प्रदान गरेको छ । यसैगरी Guwanjau,  Kunmin र 

Linji प्रान्िले पोखरा ििानगरपावलकालाई सवजषकल िास्क, ग्लोव्स , KN 95 िास्क  र  PPE लगायिका स्िास््य 

सािाग्रीिरु प्रदान गरेको छ ।             

गभषििी अिस्िािा अत्यावधक रक्तश्रािका कारण िप उपिारका लागी म्याग्दी वजल्ला, अन्नपणूष गाउपावलका िडा नं ५ 

वसख वक नवदषिा गबुषजालाई िवेलकप्टर िार्ष ि उद्धार गरर पवििाञ्िल क्षेत्रीय अस्पिाल पोखरािा ल्याइएको छ । 

म्याग्दी वजल्लािा श्रीबक्स गलु्ि अिुुंगे, म्याग्दी र नं २३ बाविनी अड्डा, बाग्लङुको संयकु्त आयोजनािा बेनीिा कोरोना 

संक्रवििको शि व्यिस्िापन सम्बवन्ध प्रदशषनी सम्पन्न भयो । कायषक्रििा वजल्ला सिन्िय सविवि म्याग्दीका प्रिखु, स्िास््य 

कायाषलय, म्याग्दीका प्रिखु, बेनी नगरपावलकाका प्रिखु, प्रिखु वजल्ला अवधकारी, सरुक्षा वनकायका प्रिखु ििा 

प्रविवनवधिरू, वजल्ला कोवभड १९ किाण्ड पोिका सदस्यिरू, स्िास््यकिीिरु लगायिको उपवस्िवि रिकेो वियो । 

पोखरा स्िास््य वबज्ञान प्रविष्ठान िररपरी रिन ुभएका नागररक सिाजिरुले स्िास््य वनदशेानालयका वनदशेक डा. विनोद 

विन्द ुशिाष ज्यलूाई भटे गरर कोवभड अस्पिालको बारेिा बिृि जानकारी वलन ुभयो । कायषक्रििा अस्पिालिा रिन ुभएका 

कोरोना संक्रविि व्यवक्त ििा संक्रिण रोकिािका बारेिा अस्पिालले गरेको ियारीका बारेिा छलर्ल भएको वियो   । 

गण्डकी प्रदशेिा आजसम्ि ३४९३  जनाको PCR पररक्षण भएको छ भने २४ जनाको पररक्षण पररणाि पोवजवटभ रिकेो छ 

। यसै गरर गण्डकी प्रदशेिा आजसम्ि ८७३५ जनाको RDT पररक्षण भएको छ । 
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