
 
  

कोभिड-१९ का लाभि केश अनसुन्धान तथा कन्याक्ट खोज 
पड्ताल टीम परिचालन अन्तरिम भनरे्दशशका, २०७७ 

(स्वीकृत भमभत: २०७७ बैशाख ३० िते)  
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कोभिड-१९ का लाभि केश अनसुन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल 
टीम परिचालन अन्तरिम भनरे्दशशका, २०७७ 

 

१. सन्र्दिभ: 
कोभिड-१९ महामािी िोकथाम तथा ब्यवस्थापनमा स्वास््य क्षेरको आपतकाभलन योजनाले 

मािभ भनरे्दशन ििे अनरुूप संकास्पर्द, संिाववत ि पषु्टी िएका भबिामीहरूको केश अनसुन्धान ि 
भनजका कन्याक्टमा आएका व्यशिहरूको खोज पडताल िनभ हिेक स्थानीय तहहरूमा प्राववभधक 
जनशशि िहेको टीम िठन िरि परिचालन िनभ यो भनरे्दशशका जािी िरिएको छ।   

 

 

२. मािभ भनरे्दशनहरू:  

१. टीम िठन सम्बन्धमा: प्रत्येक स्थानीय तहमा कशम्तमा एउटा केश अनसुन्धान तथा 
कन्याक्ट खोजपडताल टीम (Case Investigation and Contact Tracing Team - 

छोटकिीमा CICTT) िठन िनुभ पनेछ । प्रत्येक टीममा एक-एक जना जनस्वास्थ अभधकृत  

(जनस्वास््यमा कशम्तमा स्नातक तह), पािामेभडक्स तथा ल्याब टेशक्नभसयन वा ल्याब 
अभसस्टेण्ट ििी तीनजना सर्दस्य िहने छन ्। उि टीमले स्थानीय तहसँि समन्वय िरि 
कायभ िनुभ पनेछ ।  

२. स्थानीय तहको स्वरुप अनसुाि प्रत्येक िाँउपाभलकामा एउटा टीम; नििपाभलकामा २ वटा; 
उपमहानििपाभलकामा ३ वटा ि महानििपाभलकामा ५ वटा टीम िठन ििी परिचालन 
िरिनेछ । यस संिचना अनसुाि ४६० िाँउ पाभलकामा प्रत्येकमा एउटा वटमका र्दिले  
४६० वटा टीम; २७६ नििपाभलकामा प्रत्येकमा २ वटा वटमका र्दिले ५५२ वटम; ११ 
वटा उपमहानििपाभलकामा प्रत्येकमा ३ वटा वटमका र्दिले ३३ वटा टीम ि ६ वटा 
महानििपाभलकामा प्रत्येकमा ५ वटाका र्दिले ३० वटा टीम ििी रे्दश ििीमा जम्मा 
१०७५ वटा टीम िठन िनुभ पनेछ (अनसूुची १)। यसिी िठन िएका टीमहरूको नाम 
नामेसी, सम्पक नम्बि तथा इमेल ठेिाना समेत  प्ररे्दशहरूमा िठठत Case Investigation 

and Contact Tracing Team ि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय अन्तिभतको HEOC मा 
पठाउन ुपनेछ ।  
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३. यसिी िठन िरिएका टीमलाइ प्ररे्दश सिकािको समन्वयमा इवपभडभमयोलोजी तथा िोि 
भनयन्रण महाशाखा तथा िाविय तालीम केन्रले िच ुभअल ववभधबाट तालीम तथा अन्य 
आवश्यक भनरे्दशन ठर्दन ुपनेछ । 

४. आवश्यकता अनसुाि तत्काल परिचालन हनु सक्न ेििी टीमहरू तम्तयाि अवस्थामा िाख्न ु
पनेछ ।  

 

३. टीमको प्रमखु कायभ के्षरहरू: 
क) केश अनसुन्धान 

ख) कन्याक्टमा आएका व्यशिहरूको पवहचान  

ि) सामान्य पिामशभ, फलोअप तथा िेफि 

घ) नमनुा संकलन वा रतु परिक्षण  

ङ) सपुरिवेक्षण तथा अनिुमन  

च) त्यांक संकलन, प्रवववष्ट, ववश्लषेण तथा ववश्लषेणात्मक प्रभतवेर्दन 

छ) संचाि, समन्वय ि सहकायभ 

ज) स्थानीय तहमा संचाभलत स्वास््य सेवाहरूमा आवश्यक प्राववभधक सहयोि  

झ) अन्य सरुवा िोिहरूको प्रकोप व्यवस्थापन  

 

४. टीमको मखु्य शजम्मेवािी: 
४.१ संकास्पर्द, सम्िाववत तथा पवुष्ट िएका भबिामीहरूको भनठर्दभष्ट केश अनसुन्धान फािाम (Case 

Investigation Form) ििी ववस्ततृ जानकािी भलन,े  

४.२ संकास्पर्द, सम्िाववत तथा पवुष्ट िएका भबिामीहरूको सबै कन्याक्टहरूको लाइन भलवष्टङ 
तयाि पाने,   

४.३ स्थानीय िाजनीभतक नेततृ्व, स्वास््यकमी, म.स्वा.स्व.से., स्थानीय प्रहिी तथा व्यशिहरूको 
सहयोिमा लाइन भलवष्टङमा िहेका व्यशिहरूको पवहचान िने,   
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४.४ सबै कन्याक्टहरूलाइ सम्िव िए सम्म प्रत्यक्ष िेटेि निए फोन माफभ त  अन्तवाभताभ भलन े
ि तोवकएको फािाममा सूचनाहरू अद्यावभधक िने,  

४.५  सबै कन्याक्टहरूलाई आवश्यक पिामशभ ठर्दने,   

४.६ सात ठर्दनको अन्तिालमा  सबै कन्याक्टहरूको फलोअप िने ि सोको जानकािी तोवकएको 
फािाममा सूचनाहरू अद्यावभधक िने,   

४.७ कन्याक्टमा आएका व्यशिहरूलाइ स्व-क्यािेन्टाइन बस्न भनरे्दशन ठर्दनकुा साथै पालना 
िनुभ पने ववववध पक्षहरूबािे जानकािी ठर्दन ेि स्व-क्वािेन्टाइन बस्न भनरे्दशन ठर्दएका व्यशि स्व-
क्वािेन्टाइनमा बसे नबसेको अनिुमन िने ।  

४.८ केश अनसुन्धान फािाम, कन्याक्ट अन्तवाभताभ फािाम तथा फलोअप फािामहरूको एक 
प्रभत प्ररे्दशको सामाशजक ववकास मन्रालयमा पठाउने व्यवस्था भमलाउने,    

४.९ कन्याक्टमा आएका व्यशिहरूमा कुनै शचन्ह वा लक्षणहरू रे्दशखएमा तरुून्तै आइशोलेसनमा 
पठाउने व्यवस्थाका लाभि समन्वय िने ि प्रयोिशाला पिीक्षण सम्बन्धी भनरे्दशशका बमोशजम 
आिडीटी वा वपभसआि ववभधबाट जाँचको प्रबन्ध भमलाउन,े    

४.१० स्थानीय तहमा शारििीक र्दिुी, संस्थाित क्वािेन्टाइन, संक्रमण िोकथाम तथा भनयन्रणका 
ववभिन्न िणनीभतहरू कायाभन्यवन िनभ मद्दत पिुाउन,े  

४.११ यस टीमले आवश्यकता अनसुाि मवहला स्वास््य स्वयं सेवक तथा अन्य सहयोभि संस्थाका 
प्राववभधकहरू समेत परिचालन िनभ सक्नेछन,्   

४.१२ यस टीमले स्थानीय क्षेरहरूमा महामािीको रतु अध्ययन ििी स्थानीय तहलाई भनयभमत 
रूपमा अध्ययनको ववश्लषेणात्मक प्रस्तभुत िनुभ पनेछ । यस कायभले स्थानीय तहमा हनुे 
जनस्वास््यका िभतववभधलाइ आवश्यक मािभ भनरे्दश ठर्दनेछ,  

४.१३ यस टीमले स्थानीय तहमा िहेका रतु प्रभतकायभ टीमको समन्वयमा कायभ िनुभ पनेछ,   

४.१४ स्थानीय स्तिमा संचाभलत कोभिड १९ सँि सम्बशन्धत कृयाकलापहरूको भनयभमत सपुरिवेक्षण 
तथा अनिुमन िने ि सोको जानकािी स्थानीय तहलाई जानकािी ििाउने, 

४.१५ स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले तयाि ििेको  केश अनसुन्धान तथा कन्याक्ट खोज 
पडताल संचालन कायभववभध (Standard Operating Procedure for Case Investigation 

and Contract Tracing of COVID-19) लाइ अभनवायभरूपमा पालना िनुभ पनेछ,   
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४.१६ यो टीमलाइ कोभिड १९ बाहेकका अन्य सरूवा िोिहरूका प्रकोपहरूमा पभन आवश्यकता 
अनसुाि परिचालन िनभ सवकनेछ ।  

 

५. प्ररे्दश सिकािको शजम्मेवािी:  

५.१. स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयको समन्वयमा उि टीमहरूलाइ तालीमको व्यवस्था 
भमलाउने ।  

५.२ टीमहरूलाइ अपिु आवश्यक सामग्रीहरूको स्थानीय तहबाट उपलब्ध हनु नसकेमा अपिु 
सामग्री (फािामहरू समेत) तथा अन्य प्राववभधक सहयोि उपलब्ध ििाउन,े  

५.३ केश अनसुन्धान फािाम, कन्याक्ट अन्तवाभताभ फािाम तथा फलोअप फािामहरूको सूचना 
िो.डाटा सफ्टवेयिमा ठर्दनहुँ अध्यावभधक िने,    

 

६. स्थानीय तहको शजम्मेवािी:  

६.१ उपिोि अनसुािका टीमहरू िठन ििी नाम नामेसी, सम्पकभ  नम्बि तथा इमेल ठेिाना समेत  
प्ररे्दशहरूमा िठठत Case Investigation and Contact Tracing Team ि स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्रालय अन्तिभतको HEOC मा पठाउन ुपनेछ,  

६.२ यस कायभका लाभि आवश्यक जनशशि सम्िव िएसम्म सिकािी सेवामा उपलब्ध जनशशिबाट 
परिचालन िने ि अपिु िएमा स्थानीय तहमा सेवाित िैि सिकािी संस्था तथा अन्य 
भनकायहरूबाट परिचालन िने व्यवस्था भमलाउन े। यी र्दवैु ववकल्पबाट पभन सम्िव निएमा 
किाि सेवामा भलइ परिचालन िनभ सवकनेछ।   

६.३ आवश्यकता अनसुाि व्यशिित सिुक्षाका साधनहरू उपलब्ध ििाउने ।  

 

७. आभथभक श्रोतको व्यवस्था: 

७.१ यस टीम परिचालनका लाभि लाग्न ेसम्पणुभ खचभको व्यवस्था स्थानीय तहले कोभिड-१९ को 
िोकथाम तथा भनयन्रणका लाभि छ्ुटयाइएको कोष/बजेटबाट भमलाउन ुपनेछ ।यठर्द िकम 
अपिु िएमा प्ररे्दश तथा संघीय सिकािसँि माि िनभ सवकनेछ । भनरे्दशशका बमोशजमको 
कामका लाभि आवश्यक िकम कोिोना संक्रमण भनयन्रण, िोकथाम ि उपचाि कोषबाट व्यहोरिनछे 
छ ।    
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८. कायाभन्वयन अवभध ि खािेजी  

८.१ यो भनरे्दशशका कोभिड १९ िाइिस संक्रमण िोकथाम भनयन्रणका लाभि संचालन िरिएको 
अवभध सम्मका लाभि मार कायम िहनेछ ि त्यस पश्चात ्स्वतः खािेज हनुेछ।   
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अनसूुची १: प्ररे्दशित स्थानीय तहमा िठन िनुभ पने CICTT  टीमको संख्या  

 स्थानीय तह ि टीमको संख्या 
जम्मा 
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का 
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