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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/१० 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 आज बयतऩयु-६, जचतिनभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका ५२ िवषिमा ऩरुुषको सम्ऩकि भा आएका 

व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩनको रानग स्िास््म कामािरम 
जचतिन य स्थानीम नगयऩानरकाफाट  ऩरयचारन बएको टोरीरे कामि गरययहेको छ । 

 

 आज नै कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएकी हेटौडा-३, भकिानऩयुकी ५४ िवषिमा भवहराको सम्ऩकि भा 
आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩनको रानग स्िास््म 
कामािरम भकिानऩयु, काठभाण्डौ भहानगयऩानरका य हेटौडा उऩभहानगयऩानरका, PHEOC, स्िास््म सेिा 
विबागफाट खवटएका जनशजि, सेन्त्रर डीऩाटिभेन्त्ट अप ऩजलरक हेल्थ, डीऩाटिभेन्त्ट अप कम्मनुनटी 
भेनडनसन (नर. वि. जशऺण अस्ऩतार) सवहत ऩरयचारन बएको टोरीरे हेटौडा तथा काठभान्त्डौभा द्रतु 
रुऩभा कामि गरययहेको छ । 

 

 त्मस्तै आज नै सॊिभण ऩवुि बएका काठभाण्डौका ३५ िवषिमा ऩरुुष य बिऩयुकी ४२ िवषिमा भवहराको 
सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामािरम तथा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण भहाशाखाको सभन्त्िमभा 
सम्ऩकि भा बएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩन बईयहेको छ। 

 

 नसन्त्धऩुाल्चोक, याभेछाऩ, धाददॊग य अन्त्म जजल्राभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका सॊिनभत व्मजिको 
सम्ऩकि भा यहेका व्मजिको खोजी (Contact tracing) एिभ ्अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩनको रानग स्थानीम 
गाउॉऩानरका, नगयऩानरका य सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामािरम एिभ ् जजल्रा अस्ऩतारफाट 
ऩरयचारन बएको टोरीरे स्थानीम स्िास््म सॊस्था य स्िास््मकभी सभेतको सभन्त्िमभा परो-अऩ रगामत 
अन्त्म कामिहरु ननयन्त्तय गरययहेको छ। 

२) भहाभायीको हारको अिस्था्- 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ५८४ जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा ३२ जनाभा 
सॊिभण (आजको नभनतभा काठभाण्डौका ३५ िवषिमा ऩरुुष, जचतिनका ५२ िवषिमा ऩरुुष, भकिानऩयुकी 
५४ िवषिमा भवहरा य बिऩयुकी ४२ िवषिमा भवहरा गयी थऩ ४ जना), जसभा एक सतु्केयी भवहराको 
दखुद् भतृ्म ु बएको छ ।हार नेऩारभा सॊिभण फावहयफाट नेऩारभा आउनेभा य सॊिनभत व्मजिफाट 
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।१० 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 फायाजस्थत क्िायेन्त्टाइनको  १७ िटा, नसन्त्धरुी अस्ऩतारको १५ िटा, य हेटौडा 
अस्ऩतारको ९० जना जचवकत्सक तथा स्िास््मकभीहरु भध्मे १२ िटाको ननतजा नगेेवटब यहेको छ बन े
फाॉकी ऩरयऺण हनुे िभभा छ। हारसम्भ VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  
रानग १२४१ िटा स्िाफ(स्माम्ऩर) प्राप्त बएको छ ।  

 

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा २२८११ RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा ४२९ िटाभा 
ऩोजजवटब देजखएको छ । आज गरयएको १०९९ िटा RDT ऩयीऺणभा २३ िटा (काठभाण्डौभा १४, 
निुाकोटभा ३, धाददङभा ३, काभ्रभेा २ य भकिानऩयुभा १) ऩोजजवटब देजखएको छ । 

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

जजल्रा 

क्िायेन्त्टाईन 
होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

आइसोरेसन RDT वकटफाट गरयएको ऩरयऺण सॊकनरत नभनुा (RT-PCR) 

कै फेड फसेका फेड फसेका जम्भा नेगवेटब ऩोजेवटब जम्भा नेगवेटब ऩोजजवटब 

काठभाण्डौ 799 0 0 224 0 8882 8604 278 3187 3180 7  (+4) 

रनरतऩयु 137 2 0 124 3 2216 2206 10 1329 1329 0  (+1) 

बिऩयु 313 0 0 42 5 1296 1293 3 759 757 2  (+2) 

यसिुा 283 8 4 35 1 336 336 0 3 3 0   

निुाकोट 435 36 72 16 1 1477 1446 31 235 235 0   

धाददङ 512 140 0 20 7 1790 1754 36 59 58 1  (+2) 

जचतिन 300 19 0 302 12 1083 1080 3 1105 1103 2 (+4)  

नसन्त्धरुी 255 60 0 32 1 1240 1211 29 95 95 0  (+1) 

भकिानऩयु 218 5 0 35 23 1048 1041 7 330 330 0  (+3) 

याभेछाऩ 331 21 56 71 0 462 462 0 20 20 0 (+1)  

दोरखा 160 0 0 41 0 565 565 0 15 15 0   

काभ्र े 357 59 37 18 4 1590 1558 32 686 686 0  (+1) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 536 60 102 35 3 826 826 0 288 288 0  (+1) 

जम्भा 4636 410 271 995 60 22811 22382 429 8111 8099 12  (+20) 
+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

 



 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/१० गते, ददउॉसो २:०० सम्भको विियण):- 

ि. स. जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतको सॊख्मा अन्त्म विियण 

जम्भा उऩचाययत नडस्चाजि बएका 

१ काठभाण्डौ ११ ७ ४  

२ जचतिन  ६ ४ २  

३ बिऩयु ४ २ २  

४ धाददङ ३ २ १  

५ भकिानऩयु ३ ३ ०  

६ काभ्र े १ १ ०  

७ नसन्त्धऩुाल्चोक १ ० ० २०७७/०२/०३ भा भतृ्म ुबएको ऩवुि बएको 

८ रनरतऩयु १ १ ०  

९ नसन्त्धरुी १ १ ०  

१० याभेछाऩ १ १ ०  

 जम्भा ३२ २२ ९ (१ भतृ्म)ु 

स्रोत: HEOC (२०७७/०२/१०), स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०२/१०) 

६) टेजक्नकर अऩडेट:- 
 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यहेको व्मजि: 

सम्बावित सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजिसॉग रऺण देजखएकोददन बन्त्दा २ ददन ऩवहरे िा 
रऺण देजखएऩनछका १४ ददन सम्भभा देहाम फभोजजभ कुनै ऩनन प्रकायको सम्ऩकि भा आएका व्मजिहरु: 

१. ननजसॉग १ नभटय िा सो बन्त्दा नजजकैको दयुीभा १५ नभनेट िा सो बन्त्दा फढी सभम लमनतत गयेको, 
२. नीजसॉग प्रत्मऺ शायीरयक सॊसगिभा आएको, 
३. व्मजिगत 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 ऩवुि बएको अिस्थाभा, ऩोजजवटब 
ननतजा आएको नभनुा सॊकरन बएका नभनत अजघ् (स्थानीम सॊिभण ऩवुि बएको स्थानभा फसोफास बएको 
िा त्मस्तो स्थानको मारा गयी पवकि एको िा सम्बावित िा शॊकास्ऩद िा सॊिभण ननजित बएका 
व्मजिहरुसॉग ननकट सम्ऩकि भा यहेको ददन देजख उि नभनुा सॊकरन गयेको १४ ददन ऩनछ सम्भको 
अिनधराई सम्ऩकि  अिनध भानु्न ऩनेछ ।) 



 

 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यही सॊिभणको उ्च जोजखभ यहेको व्मजि: 
१. सम्बावित सॊिनभत, शॊकास्ऩद सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजिसॉग एकाघयभा फस्न े
व्मजिहरु, 
२. ननजहरु नफयाभी बएको अिस्थाभा आिश्मक सािधानी नअऩनाई स्िास््म स्माहाय गने व्मजिहरु,  

य  

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

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

 कोनबड(१९ फाट भतृ्म:ु  

कोनबड(१९ फाट भतृ्म ुबन्नारे कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएको िा सम्बाव्म केसभा भतृ्मकुो अन्त्म स्ऩि 
िैकजल्ऩक कायणहरु ( जस्तै: रभा) प्रभाजणत नबएभा फजुझन्त्छ । 

 

७) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 

हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोनबड-१९ योगफाट फ्न 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 ! 
प्रििा (COVID-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

 

 


