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कोभिड-१९ (COVID-19) सम्बन्धी स्वास््य क्षते्रको प्रभतकाया                                        भबहहबार  |  २५ बैशाख २०७७  (०७ मे  २०२०)  
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स्वास््य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालय  

 

  

SitRep  

 

 

  

SitRep  

 

#८८ 
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आज स्वास््य तर्ा जनसंख्या मन्त्रालयले 
प्रदेशहरू संग पाचौं Virtual Health 

Cluster बैठक बसी कोभिड-१९ रोकर्ाम, 
भनयन्त्रर् सम्बन्धी गरेका हियाकलाप र 
िाबी योजनाहरूको बारेमा छलफल िएको 

छ l       

हहजो माननीय स्वास््य तर्ा जनसंख्या 
मन्त्रीज्यू, नेपाल श्चस्र्त श्चचभनया राजदूत 

लगायत नेपाल तर्ा श्चचनका मेभडकल हिम 
सभमभलत video conference ियको भर्यो l 

कोभिड-१९ को सन्दिाका भसकाईहरूको 
आदानप्रदान िएको छ l 

अमेरीका-नेपाल मेभडकल फाउन्डेसन 
नेपालद्वारा स्वास््य तर्ा जनसंख्या 
मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूको 
उपश्चस्र्भतमा राप्ती स्वास््य भबज्ञान 

प्रभतष्ठानलाई रु. ६८ लाख २५ हजार २ 
सय को  चेक  हस्तान्तरर् िएको छ l 

उि रकम ICU शदुृभधकरर्को लाभग 
प्रयोग हनुे छ l 

मखु्य हियाकलापहरू: 

१ 

२ 

३ 

४ 
 

क्वारेन्िाईनमा िएका तर्ा अन्य न्यनु जोश्चखममा िएका व्यश्चिहरुको १:१० सम्मको अनपुातमा 
कोभिड-१९ को Pool testing को व्यवस्र्ा गने भनर्ाय िएको छ । 
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आपभुता व्यवस्र्ापन  
 

स्वास््य सेवा हविागबाि आवश्यकता अनसुार स्प्रयेर पम्प, PPE, N95 मास्क, गाउन, चस्मा, पन्जा, 
र्मााभमिर लगायतका सामग्रीहरू माग र आवश्यकता अनसुार आपूभता गने िम जारी रहेको छ ।  

 

सूचना तर्ा सञ्चार 
 
 

कोभिड-१९ को भनदान एवम ् उपचार सम्बन्धमा परामशा प्रदान गना ३० फाल्गनु २०७६ देश्चख 
दईुविा कल सेन्िर १११५ (भबहान ६ देश्चख राभतको १० बजे) र ११३३ (२४ घण्िा) सञ्चाभलत 
छन ्। कोभिड-१९ का सम्बन्धमा कुनै श्चजज्ञासा िएमा यी कल सेन्िरमा सम्पका  गनुाहनु अनरुोध 
छ। जम्मा सेवा भलने संख्या: २०३९ 

 
 

आम नागररकहरूले स्व:मलु्यांकन गरी कोभिड-१९ को बारेमा आफ्नो स्वास््य अवस्र्ा र्ाहा पाउन 
सहजीकरर् गने उदेश्यले २०७६ चैत्र १६ देश्चख “Hamro Swasthya” मोबाइल एप संचालनमा 
रहेको छ ।   

“Hamro Swasthya”  मोबाइल एप्लीकेशन 

डाउनलोड संख्या: 

९०,०६० 

 (सहिय प्रयोगकताा: ६५,१३५) 

स्व-मलु्यांकन  फाराम िनेहरूको संख्या:  33,522 (आज: ३१०) 

रेड जोनमा रहेका संख्या: ३३५ (आज: २) 

वेवसाइि हेनेको संख्या ११,३०,६६३ 

         "MoHP Nepal COVID-19" सहिय प्रयोगकताा: २,९6,७४४ 

 
प्रयोगशाला सेवा हवस्तार 
 
 

भबगत तीन महहनामा राहिय जनस्वास््य प्रयोगशाला, िेकुको क्षमता अभिबदृ्दि गररनकुा सारै् सबै 
प्रदेशमा गरी १८ विा ठाउँहरुमा कोभिड-१९ को आर.हि.- हप.भस.आर. हवभधबाि नमूना पररक्षर् 
गने प्रयोगशाला सेवाको भबस्तार गररएको छ ।  
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हालसम्म आर.हि.-हप.भस.आर. हवभधबाि पररक्षर् िएका नमनुाहरूको हववरर्  
 

आजसम्मको जम्मा पोश्चजहिि केसको संख्या: ९९ 
 

  प्रयोगशाला  सेवा सचुारु भमभत 
जम्मा 

पररक्षर् 

नश्चजता आउन 

बाकँी 

नया ँ

पररक्षर् 

राहिय जनस्वास््य प्रयोगशाला / 

शिुराज ट्रहपकल तर्ा सरुवारोग अस्पताल 

१३ माघ, २०७६/ 

०१ बैशाख, २०७७ 
८२७१ 0 १२५ 

हव.पी. कोइराला स्वास््य भबज्ञान प्रभतष्ठान १६ चैत्र\, २०७६ ९८५ 0 ८ 

कोशी अस्पताल, हवरािनगर २८ चैत्र, २०७६ ८४८ 251 ४७ 

प्रादेश्चशक जनस्वास््य प्रयोगशाला भबरािनगर १९ बैशाख, २०७७ १२३ 0 ६ 

जनकपरु प्रादेश्चशक अस्पताल २१ चैत्र, २०७६ ११३ 0 ० 

िरतपरु अस्पताल कोभिड-१९ प्रयोगशाला २३ चैत्र, २०७६ ३९३ 0 ० 

हकिजन्य रोग अनसुन्धान तर्ा ताभलम केन्र २० चैत्र, २०७६ ४६२ 0 2 

धभुलखेल अस्पताल, धभुलखेल २३ चैत्र, २०७६ ६८६ 0 ९२ 

पािन अस्पताल लभलतपरु १0 बैशाख, २०७७ ४० 0 २ 

वीर अस्पताल, काठमाडौँ 28 चैत्र, २०७६ १५० 0 ० 

पोखरा स्वास््य भबज्ञान प्रभतष्ठान १८ चैत्र, २०७६ ५३६ 25 १४ 

प्रादेश्चशक जनस्वास््य प्रयोगशाला रुपन्देही २३ चैत्र, २०७६ ३३७ 0 ० 

िेरी अस्पताल नेपालगन्ज ०७ बैशाख, २०७७ ४९८ 152 ६४ 

राप्ती स्वास््य भबज्ञान प्रभतष्ठान, दाङ १३ बैशाख, २०७७ ५९ 0 ३० 

सखेुत प्रादेश्चशक अस्पताल, सखेुत २० चैत्र, २०७६ ३७२ 17 ० 

कर्ााली स्वास््य भबज्ञान प्रभतष्ठान, जमु्ला २२ बैशाख, २०७७ ३१ 24 २३ 

सेती प्रादेश्चशक अस्पताल, धनगढी २० चैत्र, २०७६ ६०७ 49 2 

जम्मा १४५११ 518 ४१५ 
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आर. भड. हि. पररक्षर्को अवस्र्ा 
 

 
 

 

क्वारेन्िाईन तर्ा आइसोलेशन सम्बन्धमा प्रादेश्चशक हववरर्  

प्रदेश 
क्वारेनिाईन  बेड 

संख्या 

क्वारेनिाईनमा 
बसेका व्यश्चिको 

संख्या 

आइसोलेशन 
बेड संख्या 

आइसोलेशनमा 
िएका भबरामीको 

संख्या  
प्रदेश नं. १ 5988 1915 ४४९ ४२ 

प्रदेश नं. २ 4222 1290 २७४ ३० 

बागमती प्रदेश 4766 261 ९४७ ८ 

गण्डकी प्रदेश 4255 528 २४६ ० 

प्रदेश नं. ५ 12859 6812 ५३४ ४८ 

कर्ााली प्रदेश 7997 3089 ४८७ ० 

सदुरुपश्चिम प्रदेश 8375 3477 १६३ ५ 

जम्मा ४८४६२ १७३७२ ३१०० १३३ 

श्रोत NEOC, गहृ मन्त्रालय २४ वैशाख २०७७ स्वास््य भनदेशनालय, २४ वैशाख २०७७ 
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जम्मा नयाँ
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मापदण्ड तर्ा भनदेश्चशकाहरू 
 

ि.स. मापदण्ड तर्ा भनदेश्चशकाहरू URL 

१. 
कोरोना िाइारस (कोभिड-१९) को संिमर्को उपचार बापत अस्पताललाइा अनदुान उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ 

https://tinyurl.com/ybnphelh 

2. कोभिड-१९ यभुनफाईड अस्पताल सञ् चालन आदेश, २०७७ https://tinyurl.com/y9dls9d3 

३. कोभिड-१९ महामारीको सन्दिामा कोभिड तर्ा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभग अन्तररम 
भनदेश्चशका, २०७६ 

https://tinyurl.com/yc7ksfya 

४. कोभिड-१९ श्चक्लभनक संचालन सम्बन्धी कायाहववरर् https://tinyurl.com/y9yz25k6 
५. Infection Prevention and Control (IPC) when COVID-19 is suspected https://tinyurl.com/y9tov4p3 
६. Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care Settings https://tinyurl.com/y9qwe6nf 
७. COVID-19 SOP, Case Investigation and Tracing Form https://tinyurl.com/ybpt36tm 
८. कोभिड-१९ को सन्दिामा व्यश्चिगत सरुक्षा सामग्री (पी.पी.इ) को प्रयोग सम्बन्धी भनदेश्चशका) https://tinyurl.com/y883n8du 

९. 
कोभिड-१९ का कारर् मतृ्य ुिएका व्यश्चिहरूको शव व्यवस्र्ापन सम्बन्धी सश्चम्क्षप्त कायाहवभध 
- २०७६  

https://tinyurl.com/yaws7ug2 

१०. कोभिड-१९ का हवरामीलाई अस्पताल पयुााउनको भनश्चम्त तयार पाररएको भनदेश्चशका https://tinyurl.com/yaahnxfz 
११. Clinical approach to a patient with suspected COVID-19 https://tinyurl.com/y7pxwysw 
१2. नोिल कोरोना िाईरस रोग (COVID-19) पररचय (स्वास््यकमीहरूको लागी हाते पशु्चस्तका) https://tinyurl.com/y8utcbhz 
१३. Protocol for ILI Clinics (COVID-19 Screening Fever Clinics) https://tinyurl.com/y6ulxxoc 
१४. Flow Diagram for testing people in quarantine for COVID-19 https://tinyurl.com/y8ypcalg 
१५. Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Procedure https://tinyurl.com/ya4sjm9y 

१६. क्वारेन्िाइनमा रहेका व्यश्चिहरूको कोभिड-१९ को नमनुा संकलन सम्बन्धी भनदेश्चशका https://tinyurl.com/y8ypcalg 
१७. Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR) https://tinyurl.com/y6uf4nlq 

१८. कोरोना िाइरस सम्बन्धी क्वारेन्िाइन संचालन तर्ा व्यवस्र्ापन गना बनेको मापदण्ड, २०७६  https://tinyurl.com/ybnsmc6n 

१९. Interim Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting https://tinyurl.com/yblfakoo 

२० कोभिड-१९ रोगको महामारीका समयमा आयात हवन्दमुा अपनाउनपुने सरुक्षा हवभध https://tinyurl.com/yacxz3zw 

२१ Interim Guideline for the Establishment and Operationalization of Molecular Laboratory 
for COVID-19 Testing in Nepal 

https://tinyurl.com/yd3u3va3 

२२. कोभिड-१९ व्यवस्र्ापनमा गैर सैभनक हवाईसाधन पररचालन सम्बन्धी मापदण्ड  https://tinyurl.com/y7glt9ud 

२३. Standard Operating Procedure (SoP) of Cleaning and decontamination of the ambulance 
used in COVID-19 https://tinyurl.com/y6ufnsag 

२४. 
कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संिमर्को उपचारमा संलग्न जनशश्चिको जोश्चखम ित्ता 
व्यवस्र्ापन आदेश, २०७६ 

https://tinyurl.com/ya78b2qw 

 

र्प जानकारी   
 

 कोभिड-१९ हिलाईन सेवा 1133 (24/7) | १११५ (भबहान ६ देश्चख बलेकुा १०) | ९८५१२५५८३९, 
९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३४ (भबहान ८ देश्चख बेलकुा ८) 

 वेब पोिाल https://covid19.mohp.gov.np/ | https://heoc.mohp.gov.np | http://www.edcd.gov.np/ 

 अहफभसयल िाईबर कभमभनिी Search “MoHP Nepal COVID-19” on Viber to join the community 

 सोसल भमभडया fb.com/mohpnep | fb.com/HEOCMoHP | fb.com/edcdnepal 

 Mobile Application Search “Hamro Swasthya” on Google Play Store 
 

https://tinyurl.com/ybnphelh
https://tinyurl.com/y9dls9d3
https://tinyurl.com/yc7ksfya
https://tinyurl.com/y9yz25k6
https://tinyurl.com/y9tov4p3
https://tinyurl.com/y9qwe6nf
https://tinyurl.com/ybpt36tm
https://tinyurl.com/y883n8du
https://tinyurl.com/yaws7ug2
https://tinyurl.com/yaahnxfz
https://tinyurl.com/y7pxwysw
https://tinyurl.com/y8utcbhz
https://tinyurl.com/y6ulxxoc
https://tinyurl.com/y8ypcalg
https://tinyurl.com/ya4sjm9y
https://tinyurl.com/y8ypcalg
https://tinyurl.com/y6uf4nlq
https://tinyurl.com/ybnsmc6n
https://tinyurl.com/yblfakoo
https://tinyurl.com/yacxz3zw
https://tinyurl.com/yd3u3va3
https://tinyurl.com/y7glt9ud
https://www.mohp.gov.np/en/news/592-2020-05-04-07-02-07
https://www.mohp.gov.np/en/news/592-2020-05-04-07-02-07
https://tinyurl.com/ya78b2qw
https://covid19.mohp.gov.np/
https://heoc.mohp.gov.np/
http://www.edcd.gov.np/
https://www.facebook.com/mohpnep/
https://www.facebook.com/HEOCMoHP/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/edcdnepal/

