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साभाजजक विकास भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश 

      हेटौंडा, भकिानऩयु, नऩेार 

 

नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/३२ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 आज कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका धाददङका ६ भवहरा य १९ ऩरुुष य याभेछाऩका २ ऩरुुष गयी कुर 

२५ जनाको सम्ऩकक भा आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩनको 
रानग सम्फजन्त्धत जजल्राको स्िास््म कामाकरम, स्थानीम नगयऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ्
अस्ऩतारफाट ऩरयचानरत बएको टोरीरे  द्रतु रुऩभा कामक गरययहेको छ ।  

 त्मस्तै नसन्त्धरुी रगामत विनबन्न जजल्राभा बएका कोनबड-१९ सॊिनभत व्मजिहरुको सम्फजन्त्धत जजल्राको 
स्िास््म कामाकरम, स्थानीम नगयऩानरका, गाउॉऩानरका, स्थानीम स्िास््म सॊस्था एिभ ् अस्ऩतारहरु भापक त 
सॊिनभतको सम्ऩकक भा आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing), सम्ऩवकक तहरुको परो-अऩ रगामत अन्त्म 
आिश्मक व्मिस्थाऩन (काठभाण्डौ, बिऩयु य रनरतऩयु जजल्राको हकभा इवऩडेनभमोरोजी तथा योग ननमन्त्रण 
भहाशाखा सभेतको सभन्त्िमभा) ननयन्त्तय रुऩभा बईयहेको छ । 

 

२) भहाभायीको हारको अिस्था्- 
 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ५७६० जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा सॊिनभतको सॊख्मा जम्भा 

२१२ जना छ जसभा ४६ जना ननको बई नडस्चाजक बईसकेको अिस्था छ  (२०७७/०२/३१ को  HEOC  
को त्माॊक अनरुुऩको नडस्चाजक बएकाको विियण) ।  

 फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरु भध्मे ४ जनाको दखुद् भतृ्म ुबएको छ । भतृकप्रनत हाददकक श्रद्धाञ्जरी व्मि 
गनक चाहन्त्छौ । 

 

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

 आज नभनत २०७७।०२।३२ गते फेरकुी ५:०० फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगकत  कोनबड-19 को 
योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्न फभोजजभ यहेको छ। आज 
हेटौडा जस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा कोनबड-१९ ऩयीऺणको रानग हेटौडाफाट ३३, यौतहटफाट ३२, धाददङफाट 
३०, नसन्त्धरुीफाट १५ य निुाकोटफाट ४ गयी कुर ११४ िटा नभनुा (स्िाफ) प्राप्त बएको नथमो । यौतहट 
फाट प्राप्त नभनुा भध्मे २५ िटा को ननतजा ऩोजजवटब आएकोछ बन ेफाकीॊ नाभनुा  ऩयीऺण हनुे िभभा छ 
।(वहजो ऩरयऺणको िभभा यहेको नभनुा भध्मे यौतहटको थऩ एउटा नभनुाभा  ऩोजजवटब ननतजा आएको 
छ)। 

 आजसम्भ हेटौडाजस्थत प्रदेश प्रमोगशाराभा कोनबड-१९ ऩयीऺणको रानग ४१६६िटा नभनुा प्राप्त बएको छ। 



 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा २८४०८ RDT ऩयीऺण गरयएकोभा ६२५ िटाभा 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 
 (RT-PCR) ऩरयऺण सम्फन्त्धी 

विियण  

कै. 
फेड फसेका फेड फसेका जम्भा  नगेवेटब ऩोजेवटब  

जम्भा सॊकनरत 
स्िाफ  सॊख्मा 

ऩोजेवटब 

काठभाण्डौ 1351 69 52 239 37 9569 9273 296 3382 30   

रनरतऩयु 137 58 62 124 16 2444 2431 13 1805 2 (+1) 

बिऩयु 313 39 21 42 0 1770 1763 7 1279 1 (+5) 

यसिुा 277 25 0 35 0 495 485 10 31 0   

निुाकोट 1180 380 248 16 8 2265 2208 57 449 8   

धाददङ 1163 297 456 100 75 2531 2412 119 566 77 (+6) 

जचतिन 2465 907 0 302 51 1297 1282 15 1809 36 (+1) 

नसन्त्धरुी 429 97 140 32 3 1146 1113 33 359 4 (+1) 

भकिानऩयु 352 101 217 35 6 1626 1609 17 705 4 (+2) 

याभेछाऩ 331 124 6 71 17 862 856 6 150 17 (+4) 

दोरखा 1185 336 0 41 0 1054 1050 4 156 0 (+2) 

काभ्र े 703 69 65 13 0 2075 2037 38 416 0 (+6) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 607 73 102 38 3 1274 1264 10 509 4 (+1) 

जम्भा 10493 2575 1369 1088 216 28408 27783 625 11616 183 (+29) 

+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/३२ गते, फेरकुो ५:०० फजे सम्भको विियण):- 

ि .
स.  

जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतको सॊख्मा अन्त्म विियण 
जम्भा उऩचाययत नडस्चाजक बएका 

१ काठभाण्डौ ३०    
२ जचतिन  ३७   २०७७/०२/२७ भा १ जनाको भतृ्म ु
३ बिऩयु ६    
४ धाददङ ८३    
५ भकिानऩयु ६    
६ काभ्र े ६    
७ नसन्त्धऩुाल्चोक ५   २०७७ /०२/ ०३ भा १ जनाको भतृ्म ु 
८ रनरतऩयु ३   २०७७/०२/१४ भा १ जनाको भतृ्म ु
९ नसन्त्धरुी ५    
१० याभेछाऩ २१    
११ निुाकोट ८    
१२ दोरखा २   २०७७ /०२/ २१ भा १ जनाको भतृ्म ु 
 जम्भा २१२ १६२ ४६ ४ भतृ्म ु

स्रोत: साभाजजक विकास भन्त्रारम, फागभती प्रदेश; HEOC (२०७७/०२/३२);स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०२/३२) 
 



 

६) टेजक्नकर अऩडेट:- 

कोनबड-१९ का प्राविनधक भागकदशकन य थऩ जानकायीका  रानग ननम्न उल्रेजखत िेफ ऩेज हेनकको रानग हाददकक अनयुोध 
छ। 

कोनबड-१९ योग फाट फचौं य फचाऔ ॊ   https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/ 

कोनबड-१९ फाये जानकायी याखौं http://mosd.p3.gov.np/content/370/2020/65019532/ 

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

अपिाहको ऩनछ नरागौँ ,सही जानकायी याखौं http://mosd.p3.gov.np/content/368/2020/53726937/ 

आय वट.डी.(RDT) य ऩी.आय.नस. (PCR) 
सम्फन्त्धी जानकायी 

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

प्राम सोनधने प्रश्न य नतनका उत्तयहरु 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/ 

 

कोनबड-१९ को सन्त्धबकभा प्रमोगभा आउने केवह भूख्म शब्दािरीहरूराई महाॉ प्रस्ततु गरयएको छ । 
 

 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकक भा यहेको व्मजि बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ  : 
सम्बावित सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजिसॉग रऺण देजखएकोददन बन्त्दा २ ददन ऩवहरे िा रऺण 
देजखएऩनछका १४ ददन सम्भभा देहाम फभोजजभ कुनै ऩनन प्रकायको सम्ऩकक भा आएका व्मजिहरु: 

१. ननजसॉग १ नभटय िा सो बन्त्दा नजजकैको दयुीभा १५ नभनेट िा सो बन्त्दा फढी सभम ब्मनतत गयेको, 
२. नीजसॉग प्रत्मऺ शायीरयक सॊसगकभा आएको, 
३. व्मजिगत सयुऺण साभाग्री  (PPE)फीना नै सॊिनभतराई प्रत्मऺ स्िास््म स्माहाय तथा हेयचाह गयेको, 
४. हिाइजहाजभा मारा गदाक 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 पवकक एको िा सम्बावित िा शॊकास्ऩद िा सॊिभण ननजित बएका व्मजिहरुसॉग ननकट 
सम्ऩकक भा यहेको ददन देजख उि नभनुा सॊकरन गयेको १४ ददन ऩनछ सम्भको अिनधराई सम्ऩकक  अिनध भानु्न 
ऩनेछ ।) 

 

 सॊिनभतको ननकट सम्ऩकक भा यही सॊिभणको उच्च जोजखभ यहेको व्मजि बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ  : 
१. सम्बावित सॊिनभत, शॊकास्ऩद सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको व्मजिसॉग एकाघयभा फस्ने व्मजिहरु, 
२. ननजहरु नफयाभी बएको अिस्थाभा आिश्मक सािधानी नअऩनाई स्िास््म स्माहाय गने व्मजिहरु, य  

३. गबकिती, भधभेुहका योगी, अन्त्म दीघक योग बएका व्मजिहरु य ६० िषक उभेय नाघेका व्मजिहरु। 

 

 सम्बावित सॊिनभत बन्नारे बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ  : 

https://nheicc.gov.np/corona-virus-health-message/
http://mosd.p3.gov.np/content/370/2020/65019532/
http://mosd.p3.gov.np/content/364/2020/33319866/
http://mosd.p3.gov.np/content/368/2020/53726937/
http://mosd.p3.gov.np/content/363/2020/62906522/
http://mosd.p3.gov.np/content/369/2020/97524448/
https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/
https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-covid-19/


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

 

 शॊकास्ऩद सॊिनभत बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ: 
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 पवकक एको िा कोनबड-१९ का सम्बावित िा 
शॊकास्ऩद िा सॊिभण ननजित बएका व्मजिहरुसॉग ननकट सम्ऩकक भा यहेको िा अस्ऩतारभा बनाक गनक आिश्मक 
बएको तय कोनबड-१९ सॊिभण फाहेक बनाक हनुाको अन्त्म कायण ऩवुि हनु नसकेको । 

  

 सॊिभण सनुनजित बएको बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ : 
जक्रननकर रऺण तथा जचन्त्हहरु बए िा नबएता ऩनन प्रमोगशाराफाट सॊिभण ऩवुि बएका व्मजिहरु । 

 

 कोनबड(१९ फाट भतृ्म ुबन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ:  

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

 

 क्िायेन्त्टाईन बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ : 
नफयाभी नबएको य कुनै ऩनन रऺण नदेजखएको व्मजि तय नफयाभीिा सॊिनभत ऺेर सॊग सम्ऩकक भा आएको हनुारे 
योग देजखन सक्न ेउच्च जोजखभराई भध्मनजय गदै सो व्मजिराई ननजित सभम सम्भ अरुफाट टाढा याख्न े
व्मिस्था। 

 

 आइसोरेशन बन्नारे मसप्रकाय ऩरयबावषत गरयन्त्छ  : 

सॊिभण ऩवुि बइसकेको य सम्बावित केशरे अरूराई सॊिभण सानक सक्ने बएकारे छुटै्ट कऺभा याखी उऩचाय गने 
व्मिस्था ।  

 

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

 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदकछौं। 

धन्त्मिाद ! 
 

प्रििा (कोनबड-19) 
डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 


