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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/१५ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 

 रनरतऩयु भहानगयऩानरका-२२, फङुभतीका ५६ िवषिमा ऩरुुष ०२/११ गतेका ददन वकष्ट अस्ऩतारभा बनाि 
बई  ICU भा करेजोसम्फन्त्धी योगको उऩचाय हनुे िभभा, ०२/१४ गते दखुद् भतृ्म ुबएको छ (०२/१२ 
भा नभनुा सॊकरन गरयएको य कोनबड-१९ सॊिभण बएको ऩवुष्ट बएको) । भतृकप्रनत हाददिक श्रद्धाञ्जरी 
व्मक्त गनि चाहन्त्छौं । धैमिता य सहमोगको रानग सम्फजन्त्धत सफैभा हाददिक अनयुोध गनि चाहन्त्छौं । 
सॊिनभतका सम्ऩकि भा आएका व्मजक्तको (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन स्िास््म 
कामािरम रनरतऩयु य इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखाको सभन्त्िमभा द्रतु रुऩभा बईयहेको छ। 

 

 आज नै सॊिभण ऩवुष्ट बएका दोरखाका ७६ िवषिमा ऩरुुष स्िास््म सॊस्थाको सम्ऩकि भा हनुहुनु्त्छ य 
सॊिनभतको सम्ऩकि भा आएका व्मजक्तको (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन स्िास््म 
कामािरम दोरखा, स्थानीम स्िास््म सॊस्था, स्थानीम ऩानरकाफाट ऩरयचारन बएको टोरीरे ननयन्त्तय रुऩभा 
गरययहेको छ। 

 स्िास््म कामािरम, भकिानऩयुका प्रभखुसवहतको टोरीफाट नबभपेदी गाॉउऩानरकाफाट सञ् चारन बएको    
फेडको क्िायेन्त्टाइनको  अिरोकन साथै दादयुा-रुिेरा अनबमानको सभेत ननयन्त्तय सञ् चारनको रानग 
आिश्मक प्राविनधक कामि बईयहेको छ । 

 

 विनबन्न जजल्राभा बएका कोनबड-१९ सॊिनभत व्मजक्तहरुको सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामािरम, स्थानीम 
नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्अस्ऩतारहरु भापि त सॊिनभतको सम्ऩकि भा आएका 
व्मजक्तको खोजी (Contact tracing), Contacts हरुको परो-अऩरगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन ननयन्त्तय 
रुऩभा बईयहेको छ। 

 

२) भहाभायीको हारको अिस्था्- 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा १०४० जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा ४२ जनाभा 
सॊिभण  देजखएको छ, जसभा एक सतु्केयी भवहरा य एक ५६ िवषिमा ऩरुुषको दखुद् भतृ्म ुबएको छ । 
हार सम्भभा फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरु भध्मे ११ जना ननको बई नडस्चाजि बईसकेको अिस्था छ। 

 

 हार नेऩारभा सॊिभण फावहयफाट नेऩारभा आउनेभा य सॊिनभत व्मजक्तफाट स्थानीम तहभा झणु्ड-झणु्ड रुऩभा 
सयेको (Sporadic cases) देजखएको छ। 



 

३) कोयोना बाइयस (कोनबड-19) योकथाभ, ननमन्त्रण तथा प्रनतकामि सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन्- 

 आज नभनत २०७७।०२।१५ गते ददउॉसो २ फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगित COVID-19 को 
योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्नफभोजजभ यहेको छ, हेटौडाभा 
यहेको VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  रानग प्राप्त बएको स्िाफ(स्माम्ऩर) 
भध्मे ७० िटा हनुे िभभा छ य ७९ िटा हनु फाॉकी छ। हारसम्भ VBDRTC को प्रमोगशाराभा 
COVID-19 को  ऩयीऺणको  रानग १६५३ िटा स्िाफ(स्माम्ऩर) प्राप्त बएको छ । 

 

 मसको अनतरयक्त हारसम्भ मस प्रदेशभा २५१०९ RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा ४७१ िटाभा ऩोजजवटब 
देजखएको छ ।आज गरयएको २४५ िटा RDT ऩयीऺणभा कुर ६ िटा ऩोजजवटब देजखएको छ। 

 

४) क्िायेन्त्टाइन, आइसोरेसन, आय.डी.वट .(RDT), ऩी.नस.आय.(PCR) ऩरयऺण सम्फजन्त्ध विियण:- 
 

जिल्ला 
क्वारेन्टाईन 

होभ 
क्िायेन्त्टाइनभा 

यहेका 

आइसोरेसन 
RDT किटबाट गररएिो 

पररक्षण 

सिंललत नमनुा (RT-

PCR) िै 

फेड फसेका फेड फसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ जम्भा नगेेवटब ऩोजजवटब 

काठभाण्डौ 799 0 0 244 0 9405 9120 285 3213 3206 7  (+9) 

रनरतऩयु 137 2 0 124 3 2410 2397 13 1329 1329 0  (+2) 

बक्तऩयु 313 0 0 42 4 1673 1670 3 994 992 2  (+2) 

यसिुा 283 9 2 35 4 468 460 8 15 15 0   

निुाकोट 688 234 71 16 1 1650 1615 35 237 236 1   

धाददङ 962 140 0 20 5 1874 1836 38 158 157 1  (+2) 

जचतिन 300 19 0 302 12 1102 1099 3 1185 1183 2 (+4)  

नसन्त्धरुी 304 142 0 32 0 1243 1211 32 97 97 0  (+1) 

भकिानऩयु 263 51 0 35 54 1197 1188 9 434 434 0  (+5) 

याभेछाऩ 331 50 54 71 1 770 764 6 43 43 0 (+1)  

दोरखा 160 0 0 41 0 606 606 0 27 27 0  (+1) 

काभ्र े 467 71 50 13 1 1765 1728 37 686 686 0  (+1) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 536 97 102 35 1 946 944 2 311 311 0  (+1) 

िम्मा 5543 815 279 1010 86 25109 24638 471 8729 8716 13  (+29) 

 

+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

 

 

 

 

 

 

 



 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/१५ गते, ददउॉसो २:०० सम्भको विियण):- 

ि. स. जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतको सॊख्मा अन्त्म विियण 
जम्भा उऩचाययत नडस्चाजि बएका 

१ काठभाण्डौ १६ ११ ५  
२ जचतिन  ६ ४ २  
३ बक्तऩयु ४ २ २  
४ धाददङ ३ १ २  
५ भकिानऩयु ५ ५ ०  
६ काभ्र े १ १ ०  
७ नसन्त्धऩुाल्चोक १ ० ० २०७७/०२/०३ भा भतृ्म ुबएको ऩवुष्ट बएको 
८ रनरतऩयु २ १ ० २०७७/०२/१४ भा भतृ्म ुबएको ऩवुष्ट बएको 
९ नसन्त्धरुी १ १ ०  
१० याभेछाऩ १ १ ०  
११ निुाकोट १ १ ०  
१२ दोरखा १ १ ०  
 जम्भा ४२ २९ ११ (२ भतृ्म)ु 

स्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; HEOC (२०७७/०२/१५); स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०२/१५) 

 

६) टेजक्नकर अऩडेट:- 
 

 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यहेको व्मजक्त: 
सम्बावित सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजक्तसॉग रऺण देजखएकोददन बन्त्दा २ ददन ऩवहरे िा रऺण 
देजखएऩनछका १४ ददन सम्भभा देहाम फभोजजभ कुनै ऩनन प्रकायको सम्ऩकि भा आएका व्मजक्तहरु: 

१. ननजसॉग १ नभटय िा सो बन्त्दा नजजकैको दयुीभा १५ नभनेट िा सो बन्त्दा फढी सभम ब्मनतत गयेको, 
२. नीजसॉग प्रत्मऺ शायीरयक सॊसगिभा आएको, 
३. व्मजक्तगत सयुऺण साभाग्री  (PPE)फीना नै सॊिनभतराई प्रत्मऺ स्िास््म स्माहाय तथा हेयचाह गयेको, 
४. हिाइजहाजभा मारा गदाि नीज फसेको नसटबन्त्दा दईु नसट अजघ, ऩनछ, दामाॉ िा फामाॉ यहेका अन्त्म नसटभा फसी 

मारा गयेको । 

नोट् रऺण नदेजखएता ऩनन प्रमोगशारा ऩरयऺणको ननतजाफाट सॊिभण ऩवुष्ट बएको अिस्थाभा, ऩोजजवटब ननतजा 
आएको नभनुा सॊकरन बएका नभनत अजघ् (स्थानीम सॊिभण ऩवुष्ट बएको स्थानभा फसोफास बएको िा त्मस्तो 
स्थानको मारा गयी पवकि एको िा सम्बावित िा शॊकास्ऩद िा सॊिभण ननजित बएका व्मजक्तहरुसॉग ननकट 
सम्ऩकि भा यहेको ददन देजख उक्त नभनुा सॊकरन गयेको १४ ददन ऩनछ सम्भको अिनधराई सम्ऩकि  अिनध भानु्न 
ऩनेछ ।) 

 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यही सॊिभणको उच्च जोजखभ यहेको व्मजक्त: 
१. सम्बावित सॊिनभत, शॊकास्ऩद सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजक्तसॉग एकाघयभा फस्ने व्मजक्तहरु, 
२. ननजहरु नफयाभी बएको अिस्थाभा आिश्मक सािधानी नअऩनाई स्िास््म स्माहाय गने व्मजक्तहरु,  

` य  

३. गबििती, भधभेुहका योगी, अन्त्म दीघि योग बएका व्मजक्तहरु य ६० िषि उभेय नाघेका व्मजक्तहरु। 



 

 शॊकास्ऩद सॊिनभत: 
ज्ियो (१००.४•Fबन्त्दा फढीिा खोवक िा श्वासप्रश्वासभा सभस्मा आएको य कोनबड १९ को स्थानीम सॊिभण ऩवुष्ट 
बएको स्थानभा फसोफास बएको िा त्मस्तो स्थानको मारा गयी पवकि एको िा कोनबड १९ का सम्बावित िा 
शॊकास्ऩद िा सॊिभण ननजित बएका व्मजक्तहरुसॉग ननकट सम्ऩकि भा यहेको िा अस्ऩतारभा बनाि गनि आिश्मक 
बएको तय कोनबड १९ सॊिभण फाहेक बनाि हनुाको अन्त्म कायण ऩवुष्ट हनु नसकेको । 

 सम्बावित सॊिनभत: 
कोनबड-१९ का रानग नभनुा ऩरयऺणको ननतजाको ननश्कषि आइनसकेको िा कोनबड-१९ जस्िननॊगफाट शॊकास्ऩद 
सॊिनभत बने्न ऩवहचान बएको तय कोनबड-१९ नै हो बने्न मवकन बइनसकेको । 

 सॊिभण सनुनजित बएको: 
जक्रननकर रऺण तथा जचन्त्हहरु बए िा नबएता ऩनन प्रमोगशाराफाट सॊिभण ऩवुष्ट बएका व्मजक्तहरु । 

 कोनबड(१९ फाट भतृ्म:ु  

कोनबड(१९ फाट भतृ्म ु बन्नारे कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुष्ट बएको िा सम्बाव्म केसभा भतृ्मकुो अन्त्म स्ऩष्ट 
िैकजल्ऩक कायणहरु ( जस्तै: ट्रभा) प्रभाजणत नबएभा फजुझन्त्छ । 

 क्िायेन्त्टाईन :  

नफयाभी नबएको य कुनै ऩनन रऺण नदेजखएको ब्मजक्त तय नफयाभी िा सॊिनभत ऺेर सॊग सम्ऩकि भा आएको हनुारे योग 
देजखन सक्ने उच्च जोजखभराई भध्मनजय गदै सो ब्मजक्तराई ननजित सभम सम्भ अरुफाट टाढा याख्न ेब्मिस्था। 

 आइसोरेशन :   

सॊिभण ऩवुष्ट बइसकेको य सम्बावित केशरे अरूराई सॊिभण सानि सक्ने बएकारे छुटै्ट कऺभा याजख उऩचाय गने 
ब्मिस्था ।  

मस्तै कोनबड १९का प्राविनधक भागिदशिन य थऩ जानकायीका रानग ननम्न उल्रेजखत िेफ ऩेज हेनुिहोरा। 

https://covid19.mohp.gov.np/#/ 

https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/ 

http://edcd.gov.np/news/links-for-covid-19-news-and-information 

https://www.nphl.gov.np/page/ncov-related-lab-information 

https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

७) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 
हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोनबड-१९ योगफाट फच्न आिश्मक सािधानी अऩनाएय एक जजम्भेिाय 
नागरयकको कतिव्म ननबाउन ुहाभी सफैको दावमत्ि हो तसथि रकडाउनको ऩारना गयौं, साभाजजक दयुी कामभ गयौं य 
सॊिभणफाट आपु ऩनन फचौ, अरुराई ऩनन फचाऔ । 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदिछौं। 

धन्त्मिाद ! 
 

प्रिक्ता (COVID-19) 
डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

https://covid19.mohp.gov.np/#/
https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/
http://edcd.gov.np/news/links-for-covid-19-news-and-information
https://www.nphl.gov.np/page/ncov-related-lab-information
https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

