
कोभबड-19 ऩहहरो केस ऩौष १५ गते चीनको हफेुई प्रान्तफाट रयऩोटट 
गरयएको भथमो . चैत्र १ गते सम्भभा मो योग १४२५३९ जनाभा 
पैरीसकेको छ बन ेमस योगका कायण ५३९३ (चीनभा भात्र ३१९४) 
जनाको भतृ्म ु बैसकेको छ . मो योग चीन फाहहय १३५ वटा देश/ 
ऺेत्रहरूभा देखिएको छ  .   
 

कोभबड-१९ सम्फन्धी हवश्वव्माऩी खथथभत: 
 

 

   

 

कोभबड-१९ केसहरू 
२ चैत्र २०७६ 

सम्भभा कुर जम्भा 
नमाॉ केसहरू 

१ चैत्र  २९ पागनु 

हवश्वव्माऩी 
ऩषु्टी बएका केसहरू १४२५३९ ७४९९ ६७२९ 
भतृ्म ु ५३९३ ३४२ ३२१ 

चीन (Includes Hong Kong SAR, Macao SAR and Taipei and environs) 

ऩषु्टी बएका केसहरू ८१०२१ ११ २६ 

भतृ्म ु ३१९४ ०७ ११ 

चीन फाहहय 
ऩषु्टी बएका केसहरू ६१५१८ ७४८८ ६७०३ 

भतृ्म ु २१९९ ३३५ ३१० 
   

कोभबड-१९ को रयऩोटट 
बएका देश/ ऺेत्रहरू 

१३५ ५ ४ 

 

श्रोत: हवश्व थवाथ्म सॊगठनको रयऩोटट नॊ. ५३ य ५४ 
 

भभभत २०७६ भाघ १६ गते, हवश्व थवाथ्म सॊगठनरे Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) घोषणा गयेको छ . 
हवश्व थवाथ्म सङ्गठनरे ११ भाचटभा कोभबड-१९ राई हवश्वव्माऩी 
भहाभायी (Pandemic) को रूऩभा वभगटकयण गयेको छ ।  

COVID-19 का सम्फन्धभा नऩेारको वतटभान खथथभत: 
 
  
 

 
 

भखु्म प्रभतकामटहरू:  
 

- सवटसाधायणको सहुवधाका राभग कोयोना बाइयस योग तथा सो को 
भनदान एवभ ्उऩचाय सम्फन्धभा ऩयाभशट प्रदान गनट हवहान ८:०० फजे 
देखि फेरकुा ८:०० फजेसम्भ हटराईन सेवा (९८५१२५५८३९, 
९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३४) सॊचारनभा छ .  
साथै नेऩार टेभरकभ य एन. सेर प्रमोगकताटहरूका राभग ३० पागनु 
२०७६ देखि भफहान ६ फजे देखि साॉझ १० फजे सम्भ भन:शलु्क 
“कोभबड-१९ कर सेन्टय” सॊचाभरत छ . मो सेवाका राभग “१११५” 
भा डामर गनुटहोस ्. 
 

 
 

 
 
 
 

 

- कोभबड-19 का सॊकाथऩद भफयाभीहरुको व्मवथथाऩनका राभग 
प्रदेश थतयभा भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामाटरम य 
साभाखजक हवकास भन्त्रारम तथा थथानीम तहहरुसॊगको  
सभन्वमभा ऩूवट तमायीका हवहवध हिमाकराऩहरु सॊचारन बै यहेका 
छन ्. सफै प्रादेखशक सयकायहरूरे कोभबड-१९ को योकथाभ तथा 
प्रभतकामटका राभग हवभबन्न हिमाकराऩहरू सॊचारन गयेका छन ् 
(अनसूुची १)      

- कोभबड-१९ को व्मवथथाऩनका राभग तऩभसर फभोखजभका 
अथऩतारहरूभा isolation ward, बेखन्टरेटय सहहत ICU थथाऩना 
एवॊ हवथतायको राभग प्रभत अथऩतार रू १ कयोडका दयरे फजेट 
हवभतम हथतान्तयण गने गयी हवथतायको प्रहिमा अखघ फढेको छ   

o प्रदेश नॊ. १: भेची अथऩतार य उदमऩयु अथऩतार 

o प्रदेश नॊ. 2: जनकऩयु अथऩतार य फाया अथऩतार 

o फागभती प्रदेश: बक्तऩयु अथऩतार य भसन्धरुी अथऩतार 

o गण्डकी प्रदेश: धौराभगयी अथऩतार य गोिाट अथऩतार 

o प्रदेश नॊ. ५: रखुम्फनी अथऩतार य तम्घास अथऩतार 

o कणाटरी प्रदेश: सिेुत अथऩतार य दैरेि अथऩतार 

o सूदयुऩखिभ प्रदेश: सेती अथऩतार य भहाकारी अथऩतार   

- कोभबड-१९ को भनमन्त्रण य योकथाभको राभग थथानीम तहफाट 
बएको ऩूवट-तमायीको हववयण सॊकरन गनटका राभग सॊघीम भाभभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे सफै थथानीम तहराई ऩरयऩत्र 
गयेको छ (अनसूुची 2) 

- कोभबड-१९ योग सम्फन्धी “Algorithm to suspect COVID-19 

infection based on the WHO Surveillance Case Definition” 

ऩरयभाजटन गरयएकोछ . मस सन्दबटभा सफै अथऩतारहरूरे 
सोहीअनसुाय सॊकाथऩद भफयाभीहरुको उऩचाय व्मवथथाऩन 
गनट/गयाउनहुनु अनयुोध छ . (अनसूुची ३)  

- कोभबड-१९ को प्रमोगशारा ऩरयऺण सभफन्धी फायम्फाय सोभधन े
प्रश्नहरू य जवापको सॊगारो प्रकाशीत गरयएको छ .(अनसूुची: ४) 

- अध्मागभन हवबागरे अन्तययाहिम मात्रा सम्फन्धी अध्मावभधक 
सूचना प्रकाशन गयेको छ . (अनसूुची ५) 

- सम्ऩूणट सयोकायवाराहरू, भफषम जानकायहरू, सभथत 
भभभडमाकभॉहरू रगामत सम्फद्ध सफैराई आ-आफ्नो तपट फाट 
बइयहेको सहमोगको भनयन्तयताको राभग अनयुोध गदै मस सॊिभण 
योकथाभका राभग सचेत यही भन्त्रारमरे भसपारयस गयेका 
उऩामहरूको अवरम्फन गनट सफैभा अनयुोध गरयन्छ . 
 

COVID-19 सम्फन्धी श्रोत एवॊ साभाग्रीहरू: 
 

 
 

COVID-19 सम्फन्धी श्रोतहरु थवाथ्म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम/ 
HEOC वा EDCD को वेफ ऩोटटर/ साभाखजक सॊजारभा उऩरब्धछ  
 

 

 
 
 

 
 

नेऩार सयकाय  

थवाथ्म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम  
 

कोयोनाबाइयस योग (COVID-19) सम्फन्धी थवाथ्म ऺेत्रको प्रभतकामट  

आइतफाय |  ०२  चैत्र २०७६ (१५ भाचट २०२०)  

 

ऩोजेहटब  

१ 

नगेहेटब 

४६६ 

जम्भा ऩरयऺण 
४६७ 

 (02 चैत्र २०७६ सम्भभा, ४:०० फजे) सम्भ 

 

  

SitRep  

 #३६ 

अन्तययाहिम आगभन भफन्दूभा भनगयानी 
- भफदेशफाट नेऩार आउन ेसफै नेऩारी नागरयक तथा भफदेशी मात्रहूरूको 

थवाथ्म जाॉच गने गरयएको  
- चैत्र १ देखि नेऩार आउन ेसफै मात्रहुरूरे कोभबड-१९ को सॊिभण 

नयहेको प्रभाण ऩेश गनुटऩने तथा ऩहहरो १४ ददन self-quarantine भा 
फथनऩुने व्मवथथा गरयएको छ    

 

"साभाखजक सन्जार एवभ आभ सन्चाय भाध्मभफाट त्मऩयक य 
मथाथट सन्देशहरु प्रसायण गरयददनहुनु अनयुोध छ ." 

 



 
 

 

  

सूदयुऩखिभ प्रदेश 
 साभाखजक हवकास भन्त्रारम सूदयुऩखिभ प्रदेशरे कोभबड-१९ 

को योकथाभ, प्रभतकामट य व्मवथथाऩनको नीभतगत भनणटम । 

 बायतसॊगका ११ वटा थथरगत नाकाहरूभा हेल्थ डेथकको 
थथाऩना गयी थवाथ्म सूचना केन्र तथा थवाथ्म जाॉचको 
व्मवथथा  

 सदुयुऩखथचभ प्रदेशरे कोभबड-१९ सॊिभण भनगयानी तथा 
योकथाभ सम्फन्धी हेल्थ डेथक सॊचारन भागटदशटन, २०७६ 

तमाय ऩायी कामाटन्वमनभा ल्माएको छ । 
 १८ वटा अथऩतारहरूभा ४७ वटा आईसोरेशन सैमाको 

व्मवथथा गयीएको छ           
(थऩ हववयण) 

गण्डकी प्रदेश 
 कोभबड-१९ को भनमन्त्रण य प्रभतकामटको राभग भाननीम 

भखु्मभन्त्रीज्मूको सॊमोजकत्वभा उच्चथतयीम भनदेशक सभभभत, प्रभिु 
सखचवको सॊमोजकत्वभा प्रदेशथतयीम सभन्वम सभभभत रगाएत 
भफभफध दशवटा भफषमगत सभभभतहरू गठन बएका छन ्साथै 
थवाथ्म भनदेशनारम गण्डकी प्रदेशका भनदेशकज्मूको अध्मऺताभा 
भफशेष कामटदर सभेत गठन बएको छ ।      

 हेल्थ डेथक थथाऩनाका राभग सभन्वम, हवभबन्न अथऩतारका 
थवाथ्म प्राहवभधकहरूराई ताभरभ तथा अभबभिुीकायण, 
सयोकायवारा भनकामहरू सॊग सभन्वम, सचेतनाभरुक थवाथ्म 
खशऺा साभग्रीको हवकास तथा सम्प्रषेण आइसोरेसन (८० फेड) 
क्वायेनटाइन थथरको व्मवथथाऩनका राभग थथानको िोखज, उद्दाय 
कामटका राभग एम्फरेुन्सको व्मवथथाऩन जथता आफश्मक तमायी 
गयेको छ ।                           (हवथततृ हववयण) 

कणाटरी प्रदेश 
 प्रादेश अथऩतार अन्तयगत रतु प्रभतकामट टोरी तैमायी 

अवथथाभा यहेको । 
 प्रदेश अथऩतारको नमाॉ बवनभा २० वटा फेड सहहतको 

isolation ward तैमायी अवथथाभा याखिएको  । 
 प्रदेश अथऩतारका खचहकत्सक तथा थवाथ्म कभॉहरूराई 

अभबभिुीकयण गयी भनमभभत रूऩभा अऩडेट गने गरयएको । 
 ६ वटा थथरगत नाकाहरूभा हेल्थ डेथकको थथाऩना गयी 

थवाथ्म सूचना केन्र तथा थवाथ्म जाॉचको व्मवथथा गरयएको  
 कोभबड-१९ सम्फन्धी सचेतनाभरुक ब्रोभसएय तमाय गयी आभ 

जन सभदुामराई हवतयण गरयएको  ।    (हवथततृ भफवयण)  

अनसूुची १: कोभबड-१९ को ऩफुटतमायी तथा योकथाभ सम्फन्धभा प्रदेशथतयभा बएका हिमाकराऩहरू 

 

फागभती प्रदेश 
 प्रदेश आन्तगटत सफै आथऩतारहरुभा isolation room को 

ब्मफथथा गरयएको  (कखम्तभा २ फेड) 
 साभाखजक भफकाश भन्त्रारमभा भाननीम भन्त्रीज्मूको उऩखथथभतभा 

सखचफज्मू को सॊमोजकत्वभा उच्च थतयीम अनगुभन सभभभत फनाई 
कोयोनाको योकथाभ य भनमन्त्रणका  गभतहवभधराई सॊचारन य 
अनगुभन  गरययहेको    

प्रदेश न. 2  
 ३ वटा अथऩतारहरू १२० वटा आईसोरेशन सैमाको व्मवथथा  

प्रदेश न. ५  
 साभाखजक हवकास भन्त्रारमरे नेऩार बायतको नाकाभा यहेका 

हेल्थ डेथकको अनगुभन गनट सभूह भफबाजन गयी कामट बैयहेको  

 १४ वटा अथऩतारहरूभा ८९ वटा आईसोरेशन सैमाको 
व्मवथथा गयीएको छ  

 साभाखजक हवकास भन्त्रारमरे “Press Meet” गयी कोभबड-
१९ सम्फन्धी हार सम्भ बए/गयेका गभतहवभधहरू जानकायी 
गयाईएको  

 १४ वटा अथऩतारहरूभा ८९ वटा आईसोरेशन सैमा व्मवथथा 
गयीएको छ                      

प्रदेश न. १  
 प्रदेश अन्तगटत ४ वटा अथऩतारहरूभा २८ वटा आइसोरेसन 

सैंमाको व्मवथथा 
 ४ वटा थथरगत नाकाहरूभा हेल्थ डेथकको थथाऩना गरय थवाथ्म 

जाॊचको व्मवथथा गरयएको 
 कोभबड-१९ सम्फन्धी रतु प्रभतकामट सभभभतको गठन गरयएको  

सूचना 
सफै प्रादेखशक थवाथ्म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्रहरूरे  कोभबड-१९ को योकथाभ तथा प्रभतकामटका सभफन्धभा बइयहेका 

हिमाकराऩहरूको हववयण थवाथ्म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्र को ई-भेर ठेगाना heocmohp@gmail.com भा दैभनक रूऩभा 
ददउॉसोको 2:०० फजे सम्भ ऩठाईददनहुनु अनयुोध छ  

 

https://drive.google.com/file/d/1hOajw6yn0C1OyQYOjkCX4qXOz80avVx3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118lYSOJPHBwRmiVlpFlglq3k91Grbsv_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKKeIgQgx7o-J9ZkncxiliXcNCb9usYA/view?usp=sharing
mailto:heocmohp@gmail.com


 

 

 

  
अनसूुची २: कोभबड-१९ को भनमन्त्रण य योकथाभको राभग थथानीम तहफाट बएको ऩूवट-तमायीको हववयण 
सॊकरन पायाभ  

 

 



 

 

 

  

 



  

अनसूुची ३: - कोभबड-१९ योग सम्फन्धी “Algorithm to suspect COVID-19 infection based on 

the WHO Surveillance Case Definition” ऩरयभाजटन बएको algorithm 

 

 



  

अनसूुची:४ याहिम जनथवाथ्म प्रमोगशारारे कोभबड-१९ को प्रमोगशारा ऩरयऺण सभफन्धी फायम्फाय सोभधने प्रश्नहरू य 
जवापको सॊगारो प्रकाभसत गयेको छ |    

 



 

 

  

अनसूुची ५: अध्मागभन हवबागरे अन्तययाहिम मात्रा सम्फन्धी ऩरयभाखजटत सूचना  

 



  



  



 


