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नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनतिेदन 

मिति: २०७७/०२/०३ 

१) मुख्यमुख्य क्रियाकलापहरु:- 
❖ आज स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालयबाट प्राप्ि जानकारी अनुसार मसन्त्धुपाल्चोक तनवासी 

२९ वर्षिया िहिला वैशाख २३, २०७७ िा त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिालिा डेमलभरीको लागि भनाि 
भएको, २४ ििे उनको नििल डेमलभरी भई २५ ििे डडस्चाजि भएर मसन्त्धुपाल्चोक फकेपति 
ज्वरो, श्वास्प्रस्वासिा सिस्यापति स्थानीय अस्पिालिा उपचार िदै िदाि जहटलिा 
देखखएपति थप उपचारका लागि धुमलखेल अस्पिाल ल्याउँदै िदाि ितृ्यु भएको ि । सो 
सम्बन्त्धिा थप र्वस्ििृ र्ववरण मलईएको र कोमभड-१९ सँि सम्बन्न्त्धि थप पररक्षण पश्चाि ्
नेपालिा कोमभड-१९ बाट ितृ्य भएको यो पहिलो घटना भएको पुन्टट भएको ि । यो 
घटनाप्रति सािान्जक र्वकास िन्त्रालय दखु व्यक्ि िदिि । सम्बन्न्त्धि स्थानिरुिा न्जल्ला 
कोरोना क्राइसीस म्यानेजिेन्त्टको िफि बाट मसल िररएको ि । सम्बन्न्त्धि ठाउँिा भोमल न ै
र्वज्ञ प्रार्वगधक टोलीले संक्रमििको सम्पकि िा आएकाको खोजी (Contact tracing) िरी 
आवश्यक सबैको पी. मस. आर. (PCR) पररक्षण िनेि । धैयििा र सियोिको लागि 
सम्बन्न्त्धि सबैिा िाहदिक अनुरोध िदििौं । ििृकप्रति िाहदिक श्रद्धान्त्जली र त्रबरािी 
नाबालकको मशघ्र स्वास््य लाभको कािना िदििौं । 

 

❖ आज स्वास््य सेवा र्वभाि टेकुबाट प्रदेशलाई ३००० थान भाइरल ट्रान्त्सपोटि मिडडया (VTM) 

१८५०० थान आर. डी. हट. ककट (RDT) प्राप्ि भएको ि (प्राप्ि भएको आर. डी. हट. 
ककटिध्ये काठिाण्डौलाई ८५००, स्वास््य आपूति ि व्यवस्थापन केन्त्रलाई ५००० र भक्िपुर, 
लमलिपुर, नुवाकोट, काभ्रे र धाहदङलाई एक-एक िजार िरी र्विरण िररएको) । 

 
 

❖ त्यस्िै आज नै सािान्जक र्वकास िन्त्रालय, स्वास््य तनदेशनालय, PHEOC, स्वास््य 
कायिलय धाहदङका प्रिुख सहििको टोलीले धाहदङ घर भएका र िाल दईु हदन अिाडी 
काठिाण्डौं िएकी एक िहिलािा कोमभड-१९ संक्रिण रिेको पुन्टट भए लित्त ै संक्रमििको 



नन्जकको सम्पकि िा आएका ३६ व्यन्क्ििरु पहिचान िरी निुना संकलनिा सिन्त्वय िरेर 
आवश्यक व्यवस्थापन िरेको ि । 

 

❖ बैशाख ३१ ििे कोमभड-१९ पोन्जहटभ देखखएको  २५ वर्षिया िहिला जो सुनसरीबाट भक्िपुर 
जाने क्रििा मसन्त्धुलीिा रिेको आफन्त्िको घरिा खाना खाएको सुचना पाए पति जेटठ १ 
ििे सािान्जक त्रबकास िन्त्रालय, PHEOC, स्वास््य कायिलय मसन्त्धुली र मसन्त्धुली 
अस्पिालको िेसु सहििको टोलीले संक्रमिि व्यन्क्िसंि नन्जकको सम्पकि िा आएका १० 
ब्यन्क्ििरु पहिचान िरी निुना संकलन िरेर पररक्षण िनि पठाईएकोिा सबैको नतिजा 
नेिेहटभ आएको ि। यसै क्रििा िएको टोलीले नन्जकको सम्पकि िा रिेका र सम्पकि िा 
आएकाको सम्पकि िा भएका िुनसक्ने ब्यन्क्ि िरी २२ जनाको पहिचान िरी उनीिरुको 
र्ववरण संकलन िरी स्थानीय स्वास््य केन्त्रिा कायिरि स्वास््यकिीको सिन्त्वयिा थप 
कायि िुने क्रििा ि। 

     

२) महामारीको हालको अिस्ााः- 

❖ नेपालिा पहिलो कोरोना भाईरसको संक्रिण (कोमभड-१९) िाघ ९, २०७६ िा पुन्टट भएको 
गथयो। िाघ ९ देखख चैर २० सम्ििा जम्िा ६ जनािा संक्रिण देखखयो । सो अवगधिा 
संक्रिण देश बाहिरबाट नेपाल मभत्ररएकािरुिा िार मसमिि भएको गथयो िर चैर २२, २०७६ 
िा पहिलो पल्ट कोमभड-१९ को संक्रिण बाहिरबाट नेपाल मभत्ररएकाको पररवारको सदस्यिा 
सिेि देखा पर्ियो। यसरी िाल नेपालिा संक्रिण बाहिरबाट नेपालिा आउनेिा र संक्रमिि 
व्यन्क्िबाट स्थानीय िििा झुण्ड-झुण्ड रुपिा सरेको (Sporadic cases) देखखएको ि । 

❖ नेपालिा िाल सम्ििा जम्िा २८१ जनािा संक्रिण देखखएकोिा बािििी प्रदेशिा जम्िा १७ 
जनािा संक्रिण देखखएकोिा आज एक िहिलाको ितृ्य भएको पुन्टट भएको ि। 

 

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

❖ आज मिति २०७७।०२।०३ ििे हदउँसो २ बजे सम्ििा बािििी प्रदेश अन्त्िििि COVID-

19 को रोकथाि, तनयन्त्रण र उपचार सम्बन्त्धी भएका ितिर्वगधिरूको र्ववरण 
तनम्नबिोन्जि रिेको ि,  आज िेटौडािा रिेको VBDRTC को प्रयोिशालािा COVID-19 
को  परीक्षणको  लागि २० वटा स्वाब(स्याम्पल) प्राप्ि भएकोिा सबैको नतिजा नेिेहटभ 
आएको ि । िालसम्ि VBDRTC को प्रयोिशालािा COVID-19 को  परीक्षणको  लागि 
५८७ वटा स्वाब(स्याम्पल) प्राप्ि भएको ि । 



❖ यसको अतिररक्ि िालसम्ि यस प्रदेशिा ११२५७ RDT बाट परीक्षण िररएकोिा ५८ वटािा 
पोन्जहटभ 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 

संिललत नमुना (RT-

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

काठमाण्डौ 799 0 0 224 0 4086 4045 41 883 876 7   

लभलतपुर 137 2 0 124 3 845 843 2 297 297 0   

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

रसुिा 283 2 3 35 0 108 108 0 3 3 0   

नुिाकोट 305 10 1147 16 0 555 555 0 48 48 0   

िाटदङ 512 140 0 15 2 728 726 2 9 8 2   

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

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

मकिानपुर 218 0 0 35 21 769 764 5 185 185 1   

रामेछाप 331 10 29 71 0 223 223 0 6 6 0   

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

काभ्र े 342 9 37 13 0 591 588 3 686 686 1   

भसन्त्िुपाल्िोक 506 16 102 35 1 678 678 0 53 53 1   

िम्मा 4461 257 1318 985 39 11257 11199 58 3518 3506 17   

 

५) बागमती प्रदेशमा संिभमतहरुको वििरण (२०७७/०२/०३ ििे, बेलुकी ९:३० सम्िको र्ववरण) 

ि. स. जिल्ला कोभभड-१९ संिभमतमध्ये अन्त्य वििरण 

िम्मा उपिाररत ननको भएको 

१ काठमाण्डौ ७ ४ ३  

२ चितिन  ३ १ २  

३ भक्तपुर २ २ ०  

४ िाटदङ २ १ १  

५ मकिानपुर १ १ ०  

६ काभ्र े १ १ ०  



७ भसन्त्िुपाल्िोक १ ० ० २०७७/०२/०३ िा ितृ्य ुभएको पुन्टट भएको 

 िम्मा १७ १० ६ १ 

स्रोि: HEOC  



६) ककटजन्त्य  रोि अनुसन्त्धान िथा िामलि केन्त्र, िेटौडा, िकवानपुरिा िालसम्ि 
पररक्षण िररएका स्याम्पलको र्ववरण:- 

 
VBDRTC, िेटौडािा २०७६/११/२१ देखख २०७७/०२/०१ िा पररक्षण िररएको स्याम्पलको विीकरण 

 

िालसम्ि पररक्षण भएर नतिजा आइसकेका ५२१ स्याम्पलिध्ये ६ वटा स्याम्पल पोन्जहटभ देखखए 
पतन (अर्प्रल ९, २०२० िा प्राप्ि २ वटा स्याम्पल पोन्जहटभ देखखएको र सोहि केसिा पुन: अर्प्रल 
१४ िा टेस्ट िदाि पोन्जहटभ आएको) जम्िा ४ वटा केसिा पररक्षणको नतिजा पोन्जहटभ देखखएको 

ि जसिध्ये ३ पुरुष (४४ वषि, ५५ वषि, ६० वषि) र १ िहिला (६३ वषि) रिेका िन ्।  

 

७) बागमती प्रदेशमा कोभभड असपतालको वििरण:- 
हब असपताल 

१ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ वीर अस्पिाल, काठिाण्डौ 

३ भक्िपुर अस्पिाल, भक्िपुर 

४ तनजािति कििचारी अस्पिाल, काठिाण्डौ 

५ पाटन अस्पिाल, लमलिपुर 

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

संख्या

स्याम्पल प्राप्त भएिा स्थान

महिला
परुुष



६ श्री वीरेन्त्र अस्पिाल, काठिाण्डौ 

७ भरिपुर अस्पिाल, गचिवन 

८ धुमलखेल अस्पिाल, काभ्र े

 

सतर १ असपताल 

१ आयुवेद अनुसन्त्धान िथा िामलि केन्त्र, ककतििपुर 

२ काठिाण्डौ िेडडकल कलजे,  दवुाकोट 

३ कोरोना अस्थाई अस्पिाल, गचिवन 

सतर २ असपताल 

१ शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोि अस्पिाल, काठिाण्डौ 

२ पाटन अस्पिाल, लमलिपुर 

३ नेपाल सशस्र प्रिरी बल अस्पिाल, काठिाण्डौ 

४ भरिपुर अस्पिाल, गचिवन 

सतर ३ असपताल 

१ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, ििाराजिंज 

 

 

आइसोलेसन बेड संिालन गने प्रदेश अन्त्तगयतका असपताल 

१ िेटौडा अस्पिाल, िकवानपुर 

२ चौिारा अस्पिाल, मसन्त्धुपाल्चोक 

३ धाहदङ अस्पिाल, धाहदङ 

४ भक्िपुर अस्पिाल, भक्िपुर 

५ मसन्त्धुली अस्पिाल, मसन्त्धुली 

६ त्ररशुली अस्पिाल, नुवाकोट 



७ रािेिाप अस्पिाल, रािेिाप 

८ रसुवा अस्पिाल, रसुवा 

 

 
मेडडकल कलेि 

१ गचिवन िेडडकल कलेज, गचिवन 

२ कलेज अफ िेडडकल साइन्त्स, गचिवन 

३ काठिाण्डौ िडेडकल कलजे, काठिाण्डौ 

४ नेपाल िेडडकल कलेज, काठिाण्डौ 

५ ककस्ट िेडडकल कलेज, लमलिपुर 

६ काठिाण्डौ युतनभमसिटी धुमलखेल अस्पिाल, काभ्र े

७ पाटन एकेडेिी अफ िेल्थ साइन्त्स, लमलिपुर 

८ त्रर. र्व. मशक्षण अस्पिाल, काठिाण्डौ 

 

 

ननिी क्षरेका असपताल 

१ नमभिक अन्त्िरान्टट्रय अस्पिाल 

२ अल्का अस्पिाल 

३ सुिेरु अस्पिाल 

४ त्रब एण्ड त्रब अस्पिाल 

५ ह्याम्स अस्पिाल 

६ स्टार अस्पिाल 

७ तनदान अस्पिाल 

८ वयोधा अस्पिाल 



९ गचरायु अस्पिाल 

१० र्वनायक अस्पिाल 

११ सहिद िेिोररयल अस्पिाल 

१२ िणेशिान अस्पिाल 

१३ ग्राण्डी अन्त्िरान्टट्रय अस्पिाल 

१४ डा. उपेन्त्र देवकोटा िेिोररयल अस्पिाल 

१५ िेडडमसहट अस्पिाल 

स्रोि: कोमभड-१९ ििािारीको सन्त्दभििा कोमभड िथा अन्त्य स्वास््य सेवा प्रवािका लागि अन्त्िररि तनदेमशका २०७६, स्वास््य िथा जनसंख्या 
िन्त्रालय 

 

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

प्रयोगशाला 
१ रान्टट्रय  जनस्वास््य प्रयोिशाला र शुक्रराज ट्रर्पकल िथा सरुवा रोि अस्पिाल, काठिाण्डौ 
२ ककटजन्त्य  रोि अनुसन्त्धान िथा िामलि केन्त्र, िकवानपुर 

३ भरिपुर  अस्पिाल कोमभड-१९ प्रयोिशाला,  गचिवन 

४ वीर  अस्पिाल, काठिाण्डौ 
५ पाटन  अस्पिाल, लमलिपुर 

६ धुमलखेल  अस्पिाल, काभ्र े

स्रोि: HEOC 

 

९) आम िनसमुदायलाई अनुरोि र सुझािहरुाः- 

िाल र्वश्व ििािारीको रुपिा रिेकोCOVID - 19 बाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाएर एक 
न्जम्िेवार नािररकको कििव्य तनभाउनु िािी सबैको दातयत्व िो िसथि तनम्न बिोन्जिका कुरािरुिा 
ध्यान हदऔ ंर संक्रिणबाट आफु पतन बचौ, अरुलाई पतन बचाऔ: 

 बन्त्दाबन्त्दी (Lockdown)को पालना िरौँ। 

 संक्रमिि व्यन्क्िको िुखबाट तनस्कने थुकका तिटा-कणबाट यो रोि मसधा सदिित्यसैले आफू बच्न र 
अरुलाई बचाउनको लागि सािान्जक दरुी कायि िरौ। व्यन्क्ि व्यन्क्ि त्रबचको  दरुी कन्म्ििा १ मिटर वा 
३ कफट कायि िरौँ। यसले रोिलाई  मसधा सनिबाट बचाउद ि । 

 खोक्दा वा िातियु िदाि िास्क/Tissue paper/कुहिनोले नाक, िुख िोप्निेरौँ । 



 संकास्पद वा रोिीको ( खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वास्प्रस्वासिा सिस्या आउनेव्यन्क्िको) सम्पकि  बाट 
टाढा बसौ । 

 प्रदरु्षि वस्िु वा सिििा बारम्बार िोइने भएकोल ेतनयमिि रुपिा साबुन पानीले िाि धुने िरौँ। 

 सकेसम्ि घरबाहिर वा भीडभाडिा नजाऔ । 

 िािले आँखा, नाक, िुख सकभर निुने र िुनुपरेिा पहिला राम्रोसंि साबुन पानीले िाि धुने िरौ। 

 यो रोि थुकका कण (droplets)को िाध्यिले सने भएकोले जथाभावी नथुकौ । 

 ढोका, चुकुल खोल्दा सकेसम्ि कुहिनोवा धेरै नचलाईने िाि (दाहिने चलाउनेले देब्रे र देब्रे चलाउनेल े
दाहिने)को प्रयोि िरौँ। 

 साविजतनक स्थलका वस्िुिरु जस्िै: भयािङको रेमलङ, बार आहद सकेसम्ि निुने/नसिाउनेिरौँ। 

 घरिा सधै िोइरिने ठाउँ वा चीज जस्िै: ढोकाको चकुुल, ह्यान्त्डल, बत्तीको स्वीच, टेबल, कुसी, धारा, 
बेमसन आहद सधै डडटजेन्त्ट/साबुन प्रयोि िरेरसफा िनुिपिि र सफा िररसकेपति राम्रोसंि साबुन पानील े
िाि धनेुिरौँ। 

 इलेक्ट्रोतनक सािान (िोबाइल, ल्यापटप, ट्याब्लटे, िोतनटर, ररिोट, ककबोडि आहद) अल्कोिोलभएको 
स्प्रेको प्रयोि िरेर तनयमिि रुपिा सफा िरौँ। 

 िहदरापान, धुम्रपान िनािले शरीरको रोिसंि लड्न सक्न े क्षििालाई असर िने भएकोले िहदरापान, 
धुम्रपान निरौँ। 

 

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

प्रवक्िा (COVID-19) 
डा. पुरुषोिि राज सेढाई 

 

 


