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प्रेस विज्ञवि  

विवि : २०७७/२/१६ 

िाननीय िीन प्रसाद  गरुुङज्यकूो अगिुाईिा विल्ला सिन्िय सवििीका प्रिुख सीिा सनु्दास, पिुलीबिार, िावलङ, अिुुन 

चौपारीका प्रिखु िथा विविन्न िडाका िडा अध्यक्षहरू, स्िास््य वनदशेक डा. विनोद विन्द ुशिाु, प्रिुख विल्ला अविकारी गंगा ब 

क्षेत्री, विल्ला प्रहरी प्रिखु, सािाविक िन्त्रालयका िनस्िास््य िहाशाखा प्रिखु शम्ि ु प्र. ज्ञिाली लगायिको वििले आि 

स्याङ्िाको हले ु वस्थि कावलका सािदुावयक अस्पिालिा कोविड १९ का संक्रवििलाई आइसोलेसन केन्र बनाउने सम्बन्ििा 

अध्ययन र छलफल सम्पन्न  िएको छ ।   

हब िथा सेिेलाईि अस्पिालिा काि गने प्रयोगशालाकिीहरुलाई प्रयोगशाला सम्बन्िी क्षििा अविबवृि गनुका लावग स्िास््य 

वनदशेनालय गण्डकी प्रदशे िथा प्रदशे िनस्िास््य प्रयोगशालाको आयोिनािा विवि २०७७ िेष्ठ १६  गिे  लििङु विल्लािा  

अवििुवखकरण कायुक्रि  सम्पन्न ियो । कायुक्रििा लििुङ विल्लाका सािदुावयक र वनिी अस्पिाल िथा विविन्न स्थावनय 

िहिा रहकेा स्िास््य संस्थाका प्रयोगशालाकिीको सहिावगिा रहकेो वथयो । सहिागीहरुलाई पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानका 

कन्सल्िेन्ि प्याथोलोविष्ट डा. िोनी सिेुदी, प्रदशे िनस्िास््य प्रयोगशालाका प्राविविक शिुरा दलुाल लगायिले प्रवशक्षण प्रदान 

गनुुिएको वथयो िने स्िास््य कायाुलय लििङुका प्रिखु अिर दिुाडी र स्िास््य वनदशेनालयका नानीबाब ुदानीको सिेि उपवस्थवि 

रहकेो वथयो ।                                                                                                                                  

आि Nutrition Cluster को िचुुअल बैठकिा स्िास््य वनदशेनालयको िफुबाि निराि शिाुज्यलेू सहिावगिा िनाउनिुयो, 

उहााँले कोविड–१९ संक्रिणका कारणले उत्पन्न पररवस्थवििा बालबावलका िथा गिुििी र सतु्केरी िवहलािा पोषणको कवि हुन 

नवदनका लावग स्िास््य वनदशेनालयको िफुबाि गररएको प्रयासहरु िथा विद्यिान चनुौिीहरुको बारेिा िानकारी प्रदान गनुुियो । 

कोविड–१९ संक्रविि विरािीहरुको रोग प्रविरोिात्िक क्षििा बवृिका लावग विल्ला आयिेुद स्िास््य केन्र स्याङ्िाले स्थावनय 

रुपिा उपलब्ि िवडबिुी िथा औषविहरु उपलब्ि गराउनकुा साथै िनाि व्यिस्थापनका लावग विवडयो कन्रेन्सद्वारा योग प्राणायाि 

सचुारु गरेकोछ । 

गण्डकी प्रदशेिा आिसम्ि २५६९ िनाको PCR पररक्षण िएको छ िने १९ िनाको पररक्षण पररणाि पोविविि रहकेो छ । यसै 

गरर गण्डकी प्रदशेिा आिसम्ि ८६३०िनाको RDT पररक्षण िएको छ । 
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