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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/०४ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 वहजोको नभनतभा कोनबड-१९ फाट भतृ्म ु बएको ऩवुि बएकी नसन्त्धऩुाल्चोककी भवहराको 

उऩचायभा सॊरग्न रगामत अन्त्म सम्ऩकक भा आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) एिभ ्

आिश्मक प्राविनधक सहमोग तथा व्मिस्थाऩन कामकको रानग साभाजजक विकास भन्त्रारमका 

भन्त्री भाननीम मिुयाज दरुारज्मूको सभेत उऩजस्थनतभा साभाजजक विकास भन्त्रारम, स्िास््म 

ननदेशनारम, स्िास््म कामाकरम नसन्त्धऩुाल्चोक, य धनुरखेर अस्ऩतार सवहतको टोरी ऩरयचारन 

बएको छ । आज सो टोरीको सभन्त्िमभा फाह्रनफसे याम्चे-९ भा ५४ जनाको ऩी. नस. आय. 

ऩरयऺणको रानग स्माम्ऩर (स्िाफ) करेक्सन गरयएको छ । स्माम्ऩर (स्िाफ) करेक्सन य 

सम्ऩकक भा आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत आिश्मक कामक टोरीरे बोनर 

ऩनन द्रतु रुऩभा गनेछ ।   

 

 नसन्त्धरुी, जचतिन धाददॊग रगामत जजल्राहरुभा  ऩनन कोनबड-१९ बएका व्मजिसॉग सम्ऩकक भा 

आएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) को रानग ऩरयचारन बईसकेका टोरीरे स्िास््म 

कामाकरम य स्थानीम स्िास््म सॊस्थाको सभन्त्िमभा परोअऩ-अऩ रगामत आिश्मक कामक 

ननयन्त्तय गरययहेको छ । 

२) भहाभायीको हारको अिस्था्- 



 नेऩारभा ऩवहरो कोयोना बाईयसको सॊिभण (कोनबड-१९) भाघ ९, २०७६ भा ऩवुि बएको 

नथमो। भाघ ९ देजख चैर २० सम्भभा जम्भा ६ जनाभा सॊिभण देजखमो । सो अिनधभा 

सॊिभण देश फावहयफाट नेऩार नबनरएकाहरुभा भार नसनभत बएको नथमो तय चैर २२, २०७६ 

भा ऩवहरो ऩल्ट कोनबड-१९ को सॊिभण फावहयफाट नेऩार नबनरएकाको ऩरयिायको सदस्मभा 

सभेत देखा ऩर्र्मो। मसयी हार नेऩारभा सॊिभण फावहयफाट नेऩारभा आउनेभा य सॊिनभत 

व्मजिफाट स्थानीम तहभा झणु्ड-झणु्ड रुऩभा सयेको (Sporadic cases) देजखएको छ ।तय हार 

केवह सॊिभणको श्रोत नबेवटएकोरे साभदुावमक सॊिभणको तहभा ऩगेुको हनु सक्ने अिस्था  

देजखएको छ । 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा २९१ जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा १७ 

जनाभा सॊिभण देजखएको छ जसभा नभनत २०७७/०२/०३ भा एक भवहराको भतृ्म ुबएको 

ऩवुि बएको छ। 

 

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

 आज नभनत २०७७।०२।०४ गते ददउॉसो २ फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगकत COVID-

19 को योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्नफभोजजभ 

यहेको छ,  आज हेटौडाभा यहेको VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  

रानग ४६ िटा स्िाफ(स्माम्ऩर) प्राप्त बएको छ जनु ऩरयऺण हनु े िभभा छ । हारसम्भ 

VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  रानग ६३३ िटा 

स्िाफ(स्माम्ऩर) प्राप्त बएको छ । 

 

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा ११९२३ RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा ६३ िटाभा 

ऩोजजवटब देजखएको छ । 

 



 

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

जिल्ला 
क्वारेन्टाईन 

होभ 
क्िायेन्त्टाइनभा 

यहेका 

आइसोरेसन 
RDT किटबाट गररएिो 

पररक्षण 

सिंललत नमनुा (RT-

PCR) िै. 

फेड फसेका फेड फसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ जम्भा नगेेवटब ऩोजजवटब 

काठभाण्डौ 799 0 0 224 0 4233 4192 41 995 988 7   

रनरतऩयु 137 2 0 124 3 1102 1096 6 649 649 0   

बिऩयु 313 0 0 42 0 920 917 3 588 586 2   

यसिुा 283 2 3 35 0 115 115 0 3 3 0   

निुाकोट 305 10 1147 16 0 555 555 0 48 48 0   

धाददङ 512 140 0 15 2 739 737 2 9 8 1 (+1)   

जचतिन 300 19 0 302 12 987 984 3 905 903 2 (+1)   

नसन्त्धरुी 255 54 0 32 2 573 573 0 27 27 0   

भकिानऩयु 218 0 0 35 27 777 772 5 246 246 0 (+1)   

याभेछाऩ 331 10 29 71 0 224 224 0 6 6 0   

दोरखा 160 0 0 41 0 413 413 0 10 10 0   

काभ्र े 342 7 37 18 0 604 601 3 686 686 0 (+1)   

नसन्त्धऩुाल्चोक 506 21 102 35 0 681 681 0 59 59 0 (+1)   

िम्मा 4461 265 1318 990 46 11923 11860 63 4231 4219 12 (+5)   

+जजल्रा फाट सॊकरन बएको नबई अन्त्मर फाट सॊकरन बएको  

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/०४ गते, ददउॉसो २:०० सम्भको विियण):- 

ि. स. जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतभध्मे अन्त्म विियण 

जम्भा उऩचाययत ननको बएको 

१ काठभाण्डौ ७ ४ ३  

२ जचतिन  ३ १ २  

३ बिऩयु २ २ ०  

४ धाददङ २ १ १  

५ भकिानऩयु १ १ ०  

६ काभ्र े १ १ ०  

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

 जम्भा १७ १० ६ १ 



स्रोत: HEOC, २०७७/०२/०३ 

६) वकटजन्त्म  योग अनसुन्त्धान तथा तानरभ केन्त्द्र, हेटौडा, भकिानऩयुभा हारसम्भ 
ऩरयऺण गरयएका स्माम्ऩरको विियण:- 

 
VBDRTC, हेटौडाभा २०७६/११/२१ देजख २०७७/०२/०१ भा ऩरयऺण गरयएको स्माम्ऩरको िगीकयण 

 

हारसम्भ ऩरयऺण बएय ननतजा आइसकेका ५२१ स्माम्ऩरभध्मे ६ िटा स्माम्ऩर ऩोजजवटब देजखए ऩनन 
(अवप्रर ९, २०२० भा प्राप्त २ िटा स्माम्ऩर ऩोजजवटब देजखएको य सोवह केसभा ऩनु: अवप्रर १४ भा 
टेस्ट गदाक ऩोजजवटब आएको) जम्भा ४ िटा केसभा ऩरयऺणको ननतजा ऩोजजवटब देजखएको छ जसभध्मे 

३ ऩरुुष (४४ िषक, ५५ िषक, ६० िषक) य १ भवहरा (६३ िषक) यहेका छन ्।  

 

 

 

७) फागभती प्रदेशभा कोनबड अस्ऩतारको विियण:- 
हफ अस्ऩतार 

१ नर. वि. जशऺण अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

२ िीय अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

३ बिऩयु अस्ऩतार, बिऩयु 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

सॊख्मा 

स्माम्ऩर प्राप्त बएका स्थान 

भवहरा 
ऩरुुष 



४ ननजाभनत कभकचायी अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

५ ऩाटन अस्ऩतार, रनरतऩयु 

६ श्री िीयेन्त्द्र अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

७ बयतऩयु अस्ऩतार, जचतिन 

८ धनुरखेर अस्ऩतार, काभ्र े

स्तय १ अस्ऩतार 

१ आमिेुद अनसुन्त्धान तथा तानरभ केन्त्द्र, वकनतकऩयु 

२ काठभाण्डौ भेनडकर करेज,  दिुाकोट 

३ कोयोना अस्थाई अस्ऩतार, जचतिन 

स्तय २ अस्ऩतार 

१ शिुयाज ट्रवऩकर तथा सरुिा योग अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

२ ऩाटन अस्ऩतार, रनरतऩयु 

३ नेऩार सशस्त्र प्रहयी फर अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

४ बयतऩयु अस्ऩतार, जचतिन 

स्तय ३ अस्ऩतार 

१ नर. वि. जशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊज 

 

आइसोरेसन फेड सॊचारन गने प्रदेश अन्त्तगकतका अस्ऩतार 

१ हेटौडा अस्ऩतार, भकिानऩयु 

२ चौताया अस्ऩतार, नसन्त्धऩुाल्चोक 

३ धाददङ अस्ऩतार, धाददङ 

४ बिऩयु अस्ऩतार, बिऩयु 

५ नसन्त्धरुी अस्ऩतार, नसन्त्धरुी 

६ नरशरुी अस्ऩतार, निुाकोट 



७ याभेछाऩ अस्ऩतार, याभेछाऩ 

८ यसिुा अस्ऩतार, यसिुा 

 

 
भेनडकर करेज 

१ जचतिन भेनडकर करेज, जचतिन 

२ करेज अप भेनडकर साइन्त्स, जचतिन 

३ काठभाण्डौ भेनडकर करेज, काठभाण्डौ 

४ नेऩार भेनडकर करेज, काठभाण्डौ 

५ वकस्ट भेनडकर करेज, रनरतऩयु 

६ काठभाण्डौ मनुनबनसकटी धनुरखेर अस्ऩतार, काभ्र े

७ ऩाटन एकेडेभी अप हेल्थ साइन्त्स, रनरतऩयु 

८ नर. वि. जशऺण अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

 

 

ननजी ऺरेका अस्ऩतार 

१ ननबकक अन्त्तयाविम अस्ऩतार 

२ अल्का अस्ऩतार 

३ सभेुरु अस्ऩतार 

४ नफ एण्ड नफ अस्ऩतार 

५ ह्याम्स अस्ऩतार 

६ स्टाय अस्ऩतार 

७ ननदान अस्ऩतार 

८ िमोधा अस्ऩतार 



९ जचयाम ुअस्ऩतार 

१० विनामक अस्ऩतार 

११ सवहद भेभोरयमर अस्ऩतार 

१२ गणेशभान अस्ऩतार 

१३ ग्राण्डी अन्त्तयाविम अस्ऩतार 

१४ डा. उऩेन्त्द्र देिकोटा भेभोरयमर अस्ऩतार 

१५ भेनडनसवट अस्ऩतार 

स्रोत: कोनबड-१९ भहाभायीको सन्त्दबकभा कोनबड तथा अन्त्म स्िास््म सेिा प्रिाहका रानग अन्त्तरयभ ननदेजशका २०७६, स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 

 

 

८) फागभती प्रदेशभा आयवट-ऩीनसआय (RT-PCR) ऩरयऺण गरयन ेप्रमोगशाराको विियण:- 
 

प्रमोगशारा 

१ याविम  जनस्िास््म प्रमोगशारा य शिुयाज ट्रवऩकर तथा सरुिा योग अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

२ वकटजन्त्म  योग अनसुन्त्धान तथा तानरभ केन्त्द्र, भकिानऩयु 

३ बयतऩयु  अस्ऩतार कोनबड-१९ प्रमोगशारा,  जचतिन 

४ िीय  अस्ऩतार, काठभाण्डौ 

५ ऩाटन  अस्ऩतार, रनरतऩयु 

६ धनुरखेर  अस्ऩतार, काभ्र े

स्रोत: HEOC 

 

 

 

 

 

 

९) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 



हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेकोCOVID - 19 फाट फच्न आिश्मक सािधानी अऩनाएय एक जजम्भेिाय 
नागरयकको कतकव्म ननबाउन ुहाभी सफैको दावमत्ि हो तसथक ननम्न फभोजजभका कुयाहरुभा ध्मान ददऔ ॊ य 
सॊिभणफाट आपु ऩनन फचौ, अरुराई ऩनन फचाऔ: 

 फन्त्दाफन्त्दी (Lockdown)को ऩारना गयौँ। 

 सॊिनभत व्मजिको भखुफाट ननस्कन े थकुका नछटा-कणफाट मो योग नसधा सदकछत्मसैरे आपू फच्न य 
अरुराई फचाउनको रानग साभाजजक दयुी कामभ गयौ। व्मजि व्मजि नफचको  दयुी कजम्तभा १ नभटय िा ३ 
वपट कामभ गयौँ। मसरे योगराई  नसधा सनकफाट फचाउद छ । 

 खोक्दा िा हानछम ुगदाक भास्क/Tissue paper/कुवहनोरे नाक, भखु छोप्नेगयौँ । 

 सॊकास्ऩद िा योगीको ( खोकी राग्ने, ज्ियो आउने, श्वास्प्रस्िासभा सभस्मा आउनेव्मजिको) सम्ऩकक  फाट 
टाढा फसौ । 

 प्रदवुषत िस्त ुिा सतहभा फायम्फाय छोइने बएकोरे ननमनभत रुऩभा साफनु ऩानीरे हात धनुे गयौँ। 

 सकेसम्भ घयफावहय िा बीडबाडभा नजाऔ । 

 हातरे आॉखा, नाक, भखु सकबय नछुने य छुनऩुयेभा ऩवहरा याम्रोसॊग साफनु ऩानीरे हात धनुे गयौ। 

 मो योग थकुका कण (droplets)को भाध्मभरे सने बएकोरे जथाबािी नथकुौ । 

 ढोका, चकुुर खोल्दा सकेसम्भ कुवहनोिा धेयै नचराईने हात (दावहने चराउनरेे देबे्र य देबे्र चराउनरेे 
दावहने)को प्रमोग गयौँ। 

 सािकजननक स्थरका िस्तहुरु जस्तै: बमाकङको येनरङ, फाय आदद सकेसम्भ नछुने/नसभाउनेगयौँ। 

 घयभा सधै छोइयहने ठाउॉ िा चीज जस्तै: ढोकाको चकुुर, ह्यान्त्डर, फत्तीको स्िीच, टेफर, कुसी, धाया, 
फेनसन आदद सधै नडटजेन्त्ट/साफनु प्रमोग गयेयसपा गनुकऩछक य सपा गरयसकेऩनछ याम्रोसॊग साफनु ऩानीरे हात 
धनुेगयौँ। 

 इरेक्ट्रोननक साभान (भोफाइर, ल्माऩटऩ, ट्याब्रेट, भोननटय, रयभोट, वकफोडक आदद) अल्कोहोरबएको स्प्रकेो 
प्रमोग गयेय ननमनभत रुऩभा सपा गयौँ। 

 भददयाऩान, धमु्रऩान गनाकरे शयीयको योगसॊग रड्न सक्ने ऺभताराई असय गने बएकोरे भददयाऩान, धमु्रऩान 
नगयौँ। 

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदकछौं। 

धन्त्मिाद ! 
प्रििा (COVID-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

 

 


