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नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनतिेदन 

मिति: २०७७/०२/०२ 

१) मखु्यमखु्य क्रियाकलापहरु:- 
❖ वैशाख ३१, २०७७ िा कोमिड-१९ संक्रिण पोजिटिि देखखएको िक्िपुरको केस हालसालै मसन्धलुी 

यात्रा गरेको िानकारी पाएपति खोिी (Contact tracing)गननको लागग स्वास््य कायानलय 
मसन्धलुीका प्रिुखको नेितृ्विा मसन्धलुी अस्पिालका िेसु, PHEOC का प्रतितनगध एवि ्सािाजिक 
ववकास िन्त्रालयका ववशषेज्ञ गिककत्सक सटहि मििाल, मसन्धलुीिा पररिालन िएको िोलीले 
सम्पककन ि व्यजक्िहरुको पी. मस. आर पररक्षणको लागग सिन्वय गनुनका साथ ैखोिी (Contact 

tracing) कायन सम्पन्न गरेको ि । 

❖ स्वास््य कायानलय मसन्धपुाल्िोकका प्रिुखको नेितृ्विा Regional quarantine को स्वापना साथ ै
हालको ववषि पररजस्थतििा िानमसक स्वास््य, िटहला, बालबामलका एवि ् िेष्ठ नागररकिा 
हुनसक्ने प्रिाव, Chronic  रोगका बबरािीहरुलाई परेको असरलाई सम्बोधन गनन ववमिन्न 
समितिको तनिानण िई कायन हुने क्रििा ि । 

     

२) महामारीको हालको अिस्ााः- 

❖ नेपालिा पटहलो कोरोना िाईरसको संक्रिण (कोमिड-१९) िाघ ९, २०७६ िा पुजष्ि िएको गथयो। 
िाघ ९ देखख िैत्र २० सम्ििा िम्िा ६ िनािा संक्रिण देखखयो । सो अवगधिा संक्रिण देश 
बाटहरबाि नेपाल मिबत्रएकाहरुिा िात्र मसमिि िएको गथयो िर ितै्र २२, २०७६ िा पटहलो पल्ि 
कोमिड-१९ को संक्रिण बाटहरबाि नेपाल मिबत्रएकाको पररवारको सदस्यिा सिेि देखा पर्नयो। 
यसरी हाल नेपालिा सकं्रिण बाटहरबाि नेपालिा आउनेिा र संक्रमिि व्यजक्िबाि स्थानीय 
िहिा झुण्ड-झुण्ड रुपिा सरेको (Sporadic cases) देखखएको ि । 

❖ नेपालिा हाल सम्ििा िम्िा २५८ िनािा संक्रिण देखखएकोिा बागििी प्रदेशिा िम्िा १२ 
िनािा संक्रिण देखखएको ि। 



३) कोरोना भाइरस (कोभभड-19) रोक्ाम, ननयनन्त्रण त्ा प्रनतकायय सम्बजन्त्ि दैननक 
प्रनतिेदनाः- 

❖ आि मिति २०७७।०२।०२ गिे टदउँसो २ बिे सम्ििा बागििी प्रदेश अन्िगनि COVID-19 को 
रोकथाि, तनयन्त्रण र उपिार सम्बन्धी िएका गतिववगधहरूको वववरण तनम्नबिोजिि रहेको ि, 
 आि हेिौडािा रहेको VBDRTC को प्रयोगशालािा COVID-19 को  परीक्षणको  लागग ४६ विा 
स्वाब(स्याम्पल) प्राप्ि िएकोिा (िकवानपुरबाि २३, रौिहिबाि १३, मसन्धलुीबाि १०) सबैको 
नतििा नेगेटिि आएको ि । हालसम्ि VBDRTC को प्रयोगशालािा COVID-19 को  
परीक्षणको  लागग ५६७ विा स्वाब(स्याम्पल) प्राप्ि िएको ि । 

❖ यसको अतिररक्ि हालसम्ि यस प्रदेशिा १०४२५ RDT बाि परीक्षण गररएकोिा ५३ विािा 
पोजिटिि देखखएको ि ।आि गररएका RDT परीक्षणिध्ये काठिाण्डौिा ३१ विा पोजिटिि 
देखखएको ि । 

४) क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.टट. (RDT), पी.भस.आर. (PCR) पररक्षण सम्बजन्त्ि 
वििरण:- 

जिल्ला 
क्वारेन्टाईन होम 

क्िारेन्त्टाइनमा 
रहेका 

आइसोलेसन 
RDT किटबाट गररएिो 

पररक्षण 

सिंललत नमनुा (RT-

PCR) िै. 
बेड बसेका बेड बसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ िम्मा नेगेटटभ पोजिटटभ 

काठमाण्डौ 799 0 0 224 0 3422 3411 38 616 610 7   

लभलतपरु 137 2 0 124 3 709 709 0 297 297 0   

भक्तपरु 313 0 0 42 0 704 702 2 541 539 2   

रसिुा 283 0 3 35 0 104 104 0 2 2 0   

निुाकोट 305 16 1141 16 0 551 551 0 48 48 0   

िाटदङ 512 140 0 15 2 725 723 2 9 8 1   

चितिन 300 19 0 302 12 984 981 3 774 772 2   

भसन्त्िुली 255 49 0 32 0 573 573 0 23 23 0   

मकिानपरु 218 0 0 35 16 756 751 5 185 185 0   

रामेछाप 331 8 25 61 0 223 223 0 6 6 0   

दोलखा 160 0 0 41 0 413 413 0 10 10 0   

काभ्र े 342 9 37 13 0 588 585 3 686 686 0   

भसन्त्िुपाल्िोक 506 16 102 35 1 673 673 0 48 48 0   

िम्मा 4461 259 1308 975 34 10425 10399 53 3245 3234 12   

 

 

 

 



५) बागमती प्रदेशमा संिभमतहरुको वििरण 

(२०७७/०२/०२ गि,े टदउँसो २ बिेसम्िको वववरण) 
ि. 
स. 

बागमती प्रदेश भभरका असपतालहरु कोभभड-१९ संिभमतमध्ये 

िम्िा उपिाररि तनको िएको 

१ शुक्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ ६ ३ ३ 

२ पािन अस्पिाल, लमलिपुर ३ २ १ 

३ िरिपुर अस्पिाल, गििवन २ 0 २ 

४ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिाल, काठिाण्डौ १ १ ० 

 िम्िा ११ ६ ६ 

स्रोि: स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय  

६) ककििन्य  रोग अनसुन्धान िथा िामलि केन्र, हेिौडा, िकवानपरुिा हालसम्ि पररक्षण 
गररएका स्याम्पलको वववरण:- 

 
VBDRTC, हेिौडािा २०७६/११/२१ देखख २०७७/०२/०१ िा पररक्षण गररएको स्याम्पलको वगीकरण 

 

हालसम्ि पररक्षण िएर नतििा आइसकेका ५२१ स्याम्पलिध्ये ६ विा स्याम्पल पोजिटिि देखखए पतन 
(अवप्रल ९, २०२० िा प्राप्ि २ विा स्याम्पल पोजिटिि देखखएको र सोटह केसिा पुन: अवप्रल १४ िा 
िेस्ि गदान पोजिटिि आएको) िम्िा ४ विा केसिा पररक्षणको नतििा पोजिटिि देखखएको ि िसिध्ये 

३ पुरुष (४४ वषन, ५५ वषन, ६० वषन) र १ िटहला (६३ वषन) रहेका िन ्।  

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

संख्या

स्याम्पल प्राप्त भएिा स्थान

महिला
परुुष



७) बागमती प्रदेशमा कोभभड असपतालको वििरण:- 
हब असपताल 

१ बत्र. वव. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ वीर अस्पिाल, काठिाण्डौ 

३ िक्िपरु अस्पिाल, िक्िपरु 

४ तनिािति किनिारी अस्पिाल, काठिाण्डौ 

५ पािन अस्पिाल, लमलिपरु 

६ श्री वीरेन्र अस्पिाल, काठिाण्डौ 

७ िरिपरु अस्पिाल, गििवन 

८ धुमलखेल अस्पिाल, काभ्र े

 

सतर १ असपताल 

१ आयवेुद अनसुन्धान िथा िामलि केन्र, ककति नपरु 

२ काठिाण्डौ िेडडकल कलिे,  दवुाकोि 

३ कोरोना अस्थाई अस्पिाल, गििवन 

सतर २ असपताल 

१ शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ पािन अस्पिाल, लमलिपरु 

३ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिाल, काठिाण्डौ 

४ िरिपरु अस्पिाल, गििवन 

सतर ३ असपताल 

१ बत्र. वव. मशक्षण अस्पिाल, िहारािगिं 

 

  



 

आइसोलेसन बेड सिंालन गने प्रदेश अन्त्तगयतका असपताल 

१ हेिौडा अस्पिाल, िकवानपरु 

२ िौिारा अस्पिाल, मसन्धुपाल्िोक 

३ धाटदङ अस्पिाल, धाटदङ 

४ िक्िपरु अस्पिाल, िक्िपरु 

५ मसन्धुली अस्पिाल, मसन्धुली 

६ बत्रशलुी अस्पिाल, नवुाकोि 

७ रािेिाप अस्पिाल, रािेिाप 

८ रसवुा अस्पिाल, रसवुा 

 
मेडडकल कलेि 

१ गििवन िेडडकल कलेि, गििवन 

२ कलेि अफ िेडडकल साइन्स, गििवन 

३ काठिाण्डौ िडेडकल कलिे, काठिाण्डौ 

४ नेपाल िेडडकल कलेि, काठिाण्डौ 

५ ककस्ि िेडडकल कलेि, लमलिपरु 

६ काठिाण्डौ यतुनिमसनिी धुमलखेल अस्पिाल, काभ्र े

७ पािन एकेडिेी अफ हेल्थ साइन्स, लमलिपरु 

८ बत्र. वव. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

 

  



ननिी क्षरेका असपताल 

१ नमिनक अन्िराजष्ट्रय अस्पिाल 

२ अल्का अस्पिाल 

३ सिेुरु अस्पिाल 

४ बब एण्ड बब अस्पिाल 

५ ह्याम्स अस्पिाल 

६ स्िार अस्पिाल 

७ तनदान अस्पिाल 

८ वयोधा अस्पिाल 

९ गिराय ुअस्पिाल 

१० ववनायक अस्पिाल 

११ सटहद िेिोररयल अस्पिाल 

१२ गणेशिान अस्पिाल 

१३ ग्राण्डी अन्िराजष्ट्रय अस्पिाल 

१४ डा. उपेन्र देवकोिा िेिोररयल अस्पिाल 

१५ िेडडमसटि अस्पिाल 

 
स्रोि: कोमिड-१९ िहािारीको सन्दिनिा कोमिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लागग अन्िररि तनदेमशका २०७६, स्वास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालय 

 

८) बागमती प्रदेशमा आरटट-पीभसआर (RT-PCR) पररक्षण गररन ेप्रयोगशालाको वििरण:- 

प्रयोगशाला 
१ राजष्ट्रय  िनस्वास््य प्रयोगशाला र शुक्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, काठिाण्डौ 
२ ककििन्य  रोग अनसुन्धान िथा िामलि केन्र, िकवानपरु 

३ िरिपरु  अस्पिाल कोमिड-१९ प्रयोगशाला,  गििवन 

४ वीर  अस्पिाल, काठिाण्डौ 
५ पािन  अस्पिाल, लमलिपरु 

६ धुमलखेल  अस्पिाल, काभ्र े

स्रोि: HEOC 

 

 



९) आम िनसमदुायलाई अनरुोि र सझुािहरुाः- 

हाल ववश्व िहािारीको रुपिा रहेकोCOVID - 19 बाि बच्न आवश्यक सावधानी अपनाएर एक जिम्िेवार 
नागररकको किनव्य तनिाउनु हािी सबैको दातयत्व हो िसथन तनम्न बिोजििका कुराहरुिा ध्यान टदऔ ंर 
संक्रिणबाि आफु पतन बिौ, अरुलाई पतन बिाऔ: 

 बन्दाबन्दी (Lockdown)को पालना गरौँ। 

 सकं्रमिि व्यजक्िको िखुबाि तनस्कने थकुका तििा-कणबाि यो रोग मसधा सदनित्यसलेै आफू बच्न र अरुलाई 
बिाउनको लागग सािाजिक दरुी कायि गरौ। व्यजक्ि व्यजक्ि बबिको  दरुी कजम्ििा १ मििर वा ३ कफि 
कायि गरौँ। यसले रोगलाई  मसधा सननबाि बिाउद ि । 

 खोक्दा वा हातिय ुगदान िास्क/Tissue paper/कुटहनोले नाक, िखु िोप्नगेरौँ । 

 सकंास्पद वा रोगीको ( खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वास्प्रस्वासिा सिस्या आउनेव्यजक्िको) सम्पकन  बाि िाढा 
बसौ । 

 प्रदवुषि वस्ि ुवा सिहिा बारम्बार िोइने िएकोल ेतनयमिि रुपिा साबनु पानीले हाि धुने गरौँ। 

 सकेसम्ि घरबाटहर वा िीडिाडिा निाऔ । 

 हािले आखँा, नाक, िखु सकिर निुने र िुनपुरेिा पटहला राम्रोसगं साबनु पानीले हाि धुने गरौ। 

 यो रोग थुकका कण (droplets)को िाध्यिले सने िएकोले िथािावी नथुकौ । 

 ढोका, िकुुल खोल्दा सकेसम्ि कुटहनोवा धेरै निलाईने हाि (दाटहने िलाउनेल ेदेब्र ेर देब्र ेिलाउनेले दाटहने)को 
प्रयोग गरौँ। 

 सावनितनक स्थलका वस्िहुरु िस्ि:ै ियानङको रेमलङ, बार आटद सकेसम्ि निुने/नसिाउनेगरौँ। 

 घरिा सधै िोइरहने ठाउँ वा िीि िस्ि:ै ढोकाको िकुुल, ह्यान्डल, बत्तीको स्वीि, िेबल, कुसी, धारा, बमेसन 
आटद सधै डडििेन्ि/साबनु प्रयोग गरेरसफा गनुनपिन र सफा गररसकेपति राम्रोसगं साबनु पानीले हाि धुनेगरौँ। 

 इलेक्ट्रोतनक सािान (िोबाइल, ल्यापिप, ट्याब्लेि, िोतनिर, ररिोि, ककबोडन आटद) अल्कोहोलिएको स्प्रकेो 
प्रयोग गरेर तनयमिि रुपिा सफा गरौँ। 

 िटदरापान, धुम्रपान गनानले शरीरको रोगसगं लड्न सक्ने क्षििालाई असर गने िएकोले िटदरापान, धुम्रपान 
नगरौँ। 

 

अन्त््यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सुझाब र सहयोगको अपेक्षा गदयछौं। 
िन्त्यिाद ! 

प्रवक्िा (COVID-19) 
डा. पुरुषोिि राि सेढाई 

 

 


