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सामा�जक �वकास म��ालय
बागमती �देश

हटे�डा, मकवानपुर, नेपाल

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) स�ब��ध दै�नक ��तवेदन

�म�त: २०७७/०२/३१

१) मु�यमु�य ��याकलापह�:-

 आज को�भड-१९ स�ंमण पु�� भएका कमलामाई-१०, �स�धुलीका १९ व�ष�या पु�षको स�पक� मा आएका ���को खोजी
(Contact tracing) लगायत अ�य आव�यक �व�थापनको ला�ग �वा��य काया�लय �स�धुली, �थानीय नगरपा�लका,
�थानीय �वा��य सं�था एवम् अ�पतालबाट प�रचा�लत भएको टोलीले ��त �पमा काय� ग�ररहेको छ ।

 नवुाकोट, काठमा�डौ, �चतवन, धा�दङ लगायत �व�भ� �ज�लामा भएका को�भड-१९ स�ं�मत ���ह�को स�ब��धत
�ज�लाको �वा��य काया�लय, �थानीय नगरपा�लका, गाउँपा�लका, �थानीय �वा��य स�ंथा एवम् अ�पतालह� माफ� त
स�ं�मतको स�पक� मा आएका ���को खोजी (Contact tracing), स�प�क�तह�को फलो-अप लगायत अ�य आव�यक
�व�थापन (काठमा�डौ, भ�पुर र ल�लतपुर �ज�लाको हकमा इ�पडे�मयोलोजी तथा रोग �नय��ण महाशाखा समेतको
सम�वयमा) �नर�तर �पमा भईरहकेो छ ।

२) महामारीको हालको अव�थाः-
 नेपालमा हाल स�ममा ज�मा ५३३५ जनामा सं�मण दे�खएकोमा छ (�वा��य तथा जनसं�या म��ालयको प�छ�लो त�यांक

अनसुार) भने बागमती �देशमा स�ं�मतको सं�या ज�मा १८५ जना छ जसमा ४६ जना �नको भई �ड�चाज� भईसकेको
अव�था छ ।

 बागमती �देशमा स�ं�मतह� म�ये ४ जनाको �खद् मृ�यु भएको छ । मृतक��त हा�द�क ��ा�ली �� गन� चाह�छौ ।

३) कोरोना भाइरस (को�भड-19) रोकथाम, �नय��ण तथा ��तकाय� स�ब��ध दै�नक ��तवेदनः-

 आज �म�त २०७७।०२।३१ गते बलुेका ५:०० बजे स�ममा बागमती �देश अ�तग�त  को�भड-19 को रोकथाम, �नय��ण र
उपचार स�ब�धी भएका ग�त�व�धह�को �ववरण �न�न बमो�जम रहेको छ। आज हेटौडा ��थत �देश �योगशालामा को�भड-
१९ परी�णको ला�ग १३४ वटा नमुना (�वाब) �ा�त भएको �थयो (हेटौडाबाट २७ र स�यानबाट १०७) जुन प�र�ण �ने
�ममा छ । (�हजो �स�धुलीबाट �ा�त १ वटा नमुनाको न�तजा पो�ज�टभ आएको छ । �य�तै रा��य जन�वा��य �योगशाला,
टेकुबाट �ा�त भएको नमुनाम�ये आज १ पो�ज�टभ र २५० नेगे�टभ न�तजा आएको छ भने बाँक� प�र�ण �ने �ममा छ)।

 आजस�म हेटौडा��थत �देश �योगशालामा को�भड-१९ परी�णको ला�ग ४०५२ वटा नमुना �ा�त भएको छ।
 यसको अ�त�र� हालस�म यस �देशमा २८३०६ RDT परी�ण ग�रएकोमा ६१९ वटामा पो�ज�टभ दे�खएको छ ।



४) �वारे�टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.�ट.(RDT), पी.�स.आर.(PCR) प�र�ण स�ब��ध �ववरण:-

�ज�ला

�वारे�टाईन
होम

�वारे�टाइनमा
रहकेा

आइसोलेसन RDT �कटबाट ग�रएको प�र�ण (RT-PCR) प�र�ण
स�ब�धी �ववरण

कै

बेड बसकेा बेड बसकेा ज�मा नगेे�टभ पोजे�टभ ज�मा सकं�लत
�वाब सं�या

पोजे�ट
भ

काठमा�डौ 1351 69 52 239 37 9522 9230 292 3362 30  

ल�लतपुर 137 58 62 124 16 2444 2431 13 1759 2 (+1)

भ�पुर 313 39 21 42 0 1770 1763 7 1279 1 (+5)

रसवुा 277 25 0 35 0 495 485 10 31 0  

नवुाकोट 1180 498 149 16 8 2235 2179 56 444 8  

धा�दङ 1163 297 456 20 17 2522 2404 118 539 53 (+5)

�चतवन 2465 907 0 302 51 1297 1282 15 1809 28 (+9)

�स�धुली 389 91 140 32 3 1141 1108 33 359 3 (+2)

मकवानपुर 352 92 198 35 6 1619 1602 17 643 4 (+2)

रामेछाप 331 124 6 71 17 862 856 6 150 17 (+2)

दोलखा 1016 374 25 41 0 1053 1049 4 92 0 (+2)

का�े 703 66 65 13 0 2072 2034 38 416 0 (+6)

�स�धुपा�चोक 607 83 102 38 7 1274 1264 10 481 4 (+1)

ज�मा 10284 2723 1276 1008 162 28306 27687 619 11364 150 (+35)
+ स�ब��धत �ज�लाभ�दा अ�य�बाट �ा�त �ववरण अनसुार

५) बागमती �देशमा सं��मतह�को �ववरण (२०७७/०२/३१ गते, बलुेका ५:०० बजे स�मको �ववरण):-
�.
स.

�ज�ला को�भड-१९ सं��मतको स�ंया अ�य �ववरण

ज�मा उपचाररत �ड�चाज� भएका

१ काठमा�डौ ३०
२ �चतवन ३७ २०७७/०२/२७ मा १ जनाको मृ�यु
३ भ�पुर ६
४ धा�दङ ५८
५ मकवानपुर ६
६ का�े ६
७ �स�धुपा�चोक ५ २०७७/०२/०३ मा १ जनाको मृ�यु
८ ल�लतपुर ३ २०७७/०२/१४ मा १ जनाको मृ�यु
९ �स�धुली ५
१० रामेछाप १९
११ नवुाकोट ८
१२ दोलखा २ २०७७/०२/२१ मा १ जनाको मृ�यु

ज�मा १८५ १३५ ४६ ४ मृ�यु
�ोत: सामा�जक �वकास म��ालय, बागमती �देश; HEOC (२०७७/०२/३१);�वा��य तथा जनसं�या म��ालय �म�डया ���फ�ग (२०७७/०२/३१)



६) टे��नकल अपडेट:-

को�भड-१९का �ा�व�धक माग�दश�न र थप जानकारीका ला�ग �न�न उ�ले�खत वेब पेज हेन�को ला�ग हा�द�क अनरुोध छ।
को�भड-१९ रोग बाट बच� र बचा� https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/

को�भड-१९ बारे जानकारी राख� http://mosd.p3.gov.np/content/370/2020/65019532/

http://mosd.p3.gov.np/content/364/2020/33319866/

अफवाहको प�छ नलाग�, सही जानकारी राख� http://mosd.p3.gov.np/content/368/2020/53726937/

आर.डी.�ट (RDT) र पी.�स.आर. (PCR) स�ब�धी
जानकारी

http://mosd.p3.gov.np/content/363/2020/62906522/

�ाय सो�धने �� र �तनका उ�रह� http://mosd.p3.gov.np/content/369/2020/97524448/

Situation report and Technical guidance https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-
virus-covid-19/

को�भड-१९ को स�धभ�मा �योगमा आउने के�ह मू�य श�दावलीह�लाई यहाँ ��तुत ग�रएको छ ।

 स�ं�मतको �नकट स�पक� मा रहकेो ��� भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :
स�भा�वत स�ं�मत वा सं�मण सु�न��त भएको ���सगँ ल�ण दे�खएको�दन भ�दा २ �दन प�हले वा ल�ण दे�खएप�छका १४
�दन स�ममा देहाय बमो�जम कुनै प�न �कारको स�पक� मा आएका ���ह�:
१. �नजसँग १ �मटर वा सो भ�दा न�जकैको �रीमा १५ �मनेट वा सो भ�दा बढ� समय �य�तत गरेको,
२. नीजसँग ��य� शारी�रक ससंग�मा आएको,
३. ���गत सरु�ण सामा�ी (PPE)बीना नै सं��मतलाई ��य� �वा��य �याहार तथा हरेचाह गरेको,
४. हवाइजहाजमा या�ा गदा� नीज बसेको �सटभ�दा �ई �सट अ�घ, प�छ, दायाँ वा बायाँ रहेका अ�य �सटमा बसी या�ा गरेको ।

नोटः ल�ण नदे�खएता प�न �योगशाला प�र�णको न�तजाबाट स�ंमण पु�� भएको अव�थामा, पो�ज�टभ न�तजा आएको नमुना
संकलन भएका �म�त अ�घः (�थानीय स�ंमण पु�� भएको �थानमा बसोबास भएको वा �य�तो �थानको या�ा गरी फ�क�एको वा
स�भा�वत वा शंका�पद वा स�ंमण �न��त भएका ���ह�सगँ �नकट स�पक� मा रहकेो �दन दे�ख उ� नमुना सकंलन गरेको
१४ �दन प�छ स�मको अव�धलाई स�पक� अव�ध मा�ु पन�छ ।)

 स�ं�मतको �नकट स�पक� मा रही स�ंमणको उ�च जो�खम रहेको ��� भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :
१. स�भा�वत स�ं�मत, शंका�पद स�ं�मत वा सं�मण सु�न��त भएको ���सगँ एकाघरमा ब�ने ���ह�,
२. �नजह� �बरामी भएको अव�थामा आव�यक सावधानी नअपनाई �वा��य �याहार गन� ���ह�, र
३. गभ�वती, मधुमेहका रोगी, अ�य द�घ� रोग भएका ���ह� र ६० वष� उमेर नाघकेा ���ह�।

 स�भा�वत स�ं�मत भ�ाले भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :
को�भड-१९ का ला�ग नमुना प�र�णको न�तजाको �न�कष� आइनसकेको वा को�भड-१९ ����न�गबाट शकंा�पद सं��मत भ�े
प�हचान भएको तर को�भड-१९ नै हो भ�े य�कन भइनसकेको ।

 शंका�पद स�ं�मत भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ:
�वरो (१००.४•F) भ�दा बढ�वा खो�क वा �ास��ासमा सम�या आएको र को�भड-१९ को �थानीय सं�मण पु�� भएको �थानमा
बसोबास भएको वा �य�तो �थानको या�ा गरी फ�क�एको वा को�भड-१९ का स�भा�वत वा शकंा�पद वा स�ंमण �न��त भएका
���ह�सगँ �नकट स�पक� मा रहेको वा अ�पतालमा भना� गन� आव�यक भएको तर को�भड-१९ सं�मण बाहेक भना� �नाको
अ�य कारण पु�� �न नसकेको ।

 स�ंमण स�ुन��त भएको भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :



��ल�नकल ल�ण तथा �च�हह� भए वा नभएता प�न �योगशालाबाट स�ंमण पु�� भएका ���ह� ।

 को�भड(१९ बाट मृ�यु भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ:
को�भड(१९ बाट मृ�यु भ�ाले को�भड-१९ सं�मण पु�� भएको वा स�भा� केसमा मृ�यकुो अ�य �प� वैक��पक कारणह�
( ज�तै: �मा) �मा�णत नभएमा ब�ुझ�छ ।

 �वारे�टाईन भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :
�बरामी नभएको र कुनै प�न ल�ण नदे�खएको ��� तर �बरामीवा सं��मत ��े सगं स�पक� मा आएको �नाले रोग दे�खन स�ने
उ�च जो�खमलाई म�यनजर गद� सो ���लाई �न��त समय स�म अ�बाट टाढा रा�ने �व�था।

 आइसोलेशन भ�ाले यस�कार प�रभा�षत ग�र�छ :
स�ंमण पु�� भइसकेको र स�भा�वत केशले अ�लाई सं�मण सान� स�ने भएकाले छु�ै क�मा राखी उपचार गन� �व�था ।

७) आम जनसमुदायलाई अनरुोध र सुझावह�ः-
हाल �व� महामारीको �पमा रहकेो को�भड-१९ रोगबाट ब�न आव�यक सावधानी अपनाएर एक �ज�मेवार नाग�रकको कत��
�नभाउनु हामी सबकैो दा�य�व हो तसथ� लकडाउनको पालना गर�, सामा�जक �री कायम गर� र सं�मणबाट आफु प�न बच�, अ�लाई
प�न बचा�।

अ��यमा सदाझै यहाँह�को अमू�य सुझाब र सहयोगको अपे�ा गद�छ�।
ध�यवाद !

�व�ा (को�भडCOVID-19)
डा. पु�षोतम राज सढेाई


