
कोभबड १९ प्रततवेदन २०७८ 

याभेछाऩ नगयऩाभरका याभेछाऩ । 
(भभततिः २०७८।२।९ सम्भ) 

याभेछाऩ नगयऩाभरकाभा कोभबड १९ दोस्रो रहयको भहाभायी योकथाभ तथा तनमन्त्रणका रागग  नगय स्तरयम कोभबड 
१९ योकथाभ तनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन तनदेशक सभभततको फैठक भभतत २०७८।१।१५ गते नगयऩाभरकाको प्रभुख एफॊ 
उक्त तनदेशक सभभततका सॊमोजक श्री नय फहादयु थाऩाभगय ज्मूको अध्मऺताभा  फैठक फसी उक्त भहाभायी योकथाभ 
तथा व्मवस्थाऩनका रागग सम्ऩूणण तमायी गने तनणणम बएको गथमो । उक्त तनणणम फभोजजभ देहाम फभोजजभ तमायी 
तथा व्मवस्थाऩन गरयमो । 

 क्वारेन्टिन तथा आइसोऱेशन व्यवस्थापन । 

गत फषणको भाहाभायीको सभमभा तमाय गरयएको देहाम फभोजजभको क्वायेजन्त्िन तथा आइसोरेशन कऺहरु तमाय 
ऩारयमो । 
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३ हेल्थ डेष्क स्थाऩना   िाॉधिुाय ऩरुभा  २ जना स्िास््मकभीहरु अनड्यूवि याक्तिएको  

  ४ एम्फरेुन्िभा GPS जडान ३ ििा   याभेछाऩ, िाॉघिुाय 
भरासगयी विकाि केन्रको य िाघिुाय 
स्िास््म चौकीको  याभेछाऩ अस्ऩतार 

 

 रामेछाप अस्पताऱमा रहेको १८ बेड ऺमताको आइसोऱेशन कऺमा २४ सै घण्िा ननयममत सेवा 
सञ्चाऱनको ऱागि देहाय बमोन्जम व्यवस्थापन िररयो । 

१  ६ जना स्वस््मकभीहरु (२ अ हे व य ४ अ न भी ) नगयऩाभरकाफाि काजभा खिाइएको । 

२  अस्ऩतारभा यहेको अजक्सजन तनमभभत रयफपभरङ गनणको रागग ढुवानी सेवा व्मवस्थाऩन गरयएको य 
नगयऩाभरकभा यहेको ५ विा अजक्सजन भसभरन्त्डय अस्ऩतारभा याखखएको। 

३ १० थान अजक्सजन कनसनटे्रिय खरयद गयी अस्ऩातारभा कोभबड ववयाभीहरुको उऩचाय व्मवस्थाऩन गरयएको । 



४ ४०० विा भबटिएभ तथा २०० विा एजन्त्िजेन फकि खरयद गरय सफै वडाहरु तथा याभेछाऩ अस्ऩतारभा तनमभभतत 
नभुना सॊकरन गरय ऩरयऺण स्थरसम्भ उक्त नभुना ढुवानीको व्मवस्थाऩन गरयएको  

५ जजरा अस्ऩतार याभेछाऩभा ववशेऺऻ गचफकत्सकको व्मवस्थाऩन गनणका रागग आव्क वजेिको व्मवस्थाऩन गयी 
प्रकृमा अगाडड फढाइएको । 

६ अस्ऩतारभा कोभबड १९ सॊक्रभणका ववयाभीहरुको भबड तनमन्त्रण गयी उऩचायराई व्मवजस्थत गनण तनमभभत रुऩभा 
नगय प्रहयीहरुको ड्मुिी याखखएको । 

७ याभेछाऩ अस्ऩतारभा उऩचायको क्रभभा भतृ्मु बएका सव व्मवस्थाऩनको रागग अस्ऩतार ऩरयसयफाि सव 
व्मवस्थाऩन स्थर सम्भ भोिय फािोको तनभाणण गनुणको साथै सवफाहनराई २४ सै घण्िा तमायी अवस्थाभा याखखएको । 

 निरपामऱका अटतिगतका स्वास््य संस्थाहरुमा देहाय बमोन्जम रोकथाम ननयटरण तथा उपचारको 
व्यवस्थापन िररएको  छ । 

o आव्मक  औषगधहरु खरयद गरय सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा ऩठाइएको । 

o कोभबड १९ योकथाभ तथा तनमन्त्रणका रागग आव्मक स्वास््म सुयऺाका साभग्रीहरु खरयद गरय ऩठाइएको  

1. सजजणकर भास्क ५००० वऩस 

2. KN95 Mask  ५०० वऩस 

3. Hand Sanitizer  ५ भर वारा १० जाय  

o वडा स्तरयम कोभबड योकथाभ तथा तनमन्त्रण टिभराई सकृम गयाइ प्रत्मेक वडाहरुफाि सभुदामभा यहेका 
कोभबड सॊक्रभणका रऺणहरु बएका ववयाभीहरुराई आ आफ्नै घयभा होभ आइसोरेशनभा फस्न रगाइएको 
य सभुदामभा खुल्रारुऩभा टहडडुर  गनण कडाइ गरयएको । वऩभसआय ऩरयऺणको रागग नगय स्वास््म 
शाखाभा सभन्त्वम गयी ऩरयऺणको रागग आव्मक व्मवस्था गरयएको य कोभबड ऩोजेटिब केशहरुराइ  
होभ आइसोरेशनभा फस्न रगाइ योकथाभ तथा तनमन्त्रणका उऩामहरु अवरम्वन गनण रगाइ कन्त््माक्ि 
टे्रभसङ गरयएको । 

o कोभबड ऩोजेटिबका ववयाभीहरुका रागग तनमभभत घयबेिभा गै आव्मक औषगधहरुको प्माकेज ववतयण 
गरयएको तथा तनमभभत परोअऩ गरयएको । 

o आभ भातनसहरुभा कोयोना योकथाभ तथा तनमन्त्रणका रागग स्वास््म सुयऺाका भाऩदण्डहरु अऩनाउने 
फायेको जनचेतनाभुरक सन्त्देशहरु स्थातनम सत्र्चाय भाध्ममभहरुफाि प्रकाशन तथा प्रशायण गनुणको साथै 
भुख्मभुख्म फजायहरुभा जनचेतनभुरक सन्त्देशहरु भाइफकॊ ग गरयएको  

o नगयऩाभरकाभा बएका स्वास््म प्राववगधकहरुराई नगयको सवै वडाहरुभा तत्कार भाहाभायीको येस्ऩोन्त्स 
गयी तनमन्त्ण तथा योकथाभाभा सहजता ल्माउन RRT Team Focal Person को जजम्भेवायी फाडपाॉड गयी 
जजम्भेवायी फहन गनण रगाइएको । 

o तनमभभतरुऩभा सवै फडाहरुभा सॊकास्ऩद कोभबडका ववयाभीहरु बएको स्थानभा नै गएय वऩभसआय नभुनाहरु 
िॊकरन गरयएको । 
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