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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/०७ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 जेठ ६ भा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका याभेछाऩका २३ िवषिमा ऩरुुषको सम्ऩकि भा यहेको 

व्मजिको खोजी (Contact tracing) को रानग ऩरयचारन बएको जजल्रा अस्ऩतार याभेछाऩ य 
स्िास््म कामािरम याभेछाऩको टोरीरे सॊिनभतको सम्ऩकि भा यहेकाको Contact tracing गयी 
१५ जनाको स्िाफ (स्माम्ऩर) करेक्सन गयी ऩठाएको छ जसको ननतजा आउन फाॉकी छ 
त्मस्तै ५ िटा  RDT ऩयीऺण गरयएकोभा सफै नेगेवटब देजखएको छ य अन्त्म आिश्मक 
व्मिस्थाऩन कामिहरु हनुे िभभा छ । 

 

 वहजो नै कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका नसन्त्धरुीका व्मजिको सम्ऩकि भा यहेको व्मजिको 
खोजी (Contact tracing) एिभ ् अन्त्म आिश्मक व्मिस्थाऩनको रानग नसन्त्धरुी अस्ऩतार य 
स्िास््म कामािरम नसन्त्धरुीफाट टोरी ऩरयचारन बएको छ य ननयन्त्तय कामि बईयहेको । 

 

२) भहाभायीको हारको अिस्था्- 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ४२७ जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा २६ 
जनाभा सॊिभण जसभा एक सतु्केयी भवहराको दखुद् भतृ्म ुबएको छ । 

 

 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 झडुड-झडुड रुऩभा सयेको (Sporadic cases) देजखएको छ । 

 

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

 आज नभनत २०७७।०२।०७ गते ददउॉसो २ फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगित 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 प्राप्त बएको स्िाफ(स्माम्ऩर)भध्मे नसन्त्धऩुाल्चोकफाट प्राप्त बएको ६० िटा स्माम्ऩरको 
ननतजा नेगेवटब आएको छ बने फाॉकी ऩरयऺण हनुे िभभा छ । हारसम्भ VBDRTC को 
प्रमोगशाराभा COVID-19 को ऩयीऺणकोरानग ९६५     िटा स्िाफ(स्माम्ऩर) प्राप्त बएको छ 
। 

 

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा १७८४९ RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा २२१ 
िटाभा ऩोजजवटब देजखएको छ । आज बएको २११८ िटा RDT ऩयीऺणभा काठभान्त्डौभा 
३३, निुाकोटभा २२, काभ्रभेा १२ य नसन्त्धरुीभा ७ िटा गयी कुर ७४ िटा ऩोजजवटब 
देजखएको छ (२०७७/०२/०७ ददउॉसो २ फजेसम्भ)। 

 

 निुाकोटभा आज गरयएको ५३६ िटा RDT ऩयीऺणभा ककनी गाउॉऩानरकाको डजम्ऩङ साइटभा  

काभ गने काभदायभा १४ त्मस्तै नरशरुी अस्ऩतारभा कामियत स्िास््मकभी एिभ ् जजल्राका 
एम्फरेुन्त्स चारकहरुफाट ८ जनाभा ऩोजजवटब देजखएको हो (कुर २२) य PCR फाट ऩयीऺण 
हनु फाॉवक यहेको 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 सॊकनरत नभनुा (RT-PCR) 

कै 

फेड फसेका फेड फसेका जम्भा नगेवेटब ऩोजेवटब जम्भा नगेवेटब ऩोजजवटब 

काठभाडडौ 799 0 0 224 0 5822 5710 112 1834 1827 7 (+3)   

रनरतऩयु 137 2 0 124 3 2216 2206 10 1329 1329 0 (+1)   

बिऩयु 313 0 0 42 2 1224 1221 3 686 684 2 (+1)   

यसिुा 283 2 3 35 0 192 192 0 3 3 0   

निुाकोट 325 44 160 16 1 1180 1158 22 219 219 0   

धाददङ 512 140 0 15 4 1207 1195 12 59 58 1 (+2)   

जचतिन 300 19 0 302 12 1083 1080 3 1105 1103 2 (+1)   

नसन्त्धरुी 255 60 0 32 0 1240 1213 27 27 27 0 (+1)   

भकिानऩयु 218 0 0 35 17 826 821 5 284 284 0 (+2)   

याभेछाऩ 331 16 43 71 0 403 403 0 20 20 0 (+1)   

दोरखा 160 0 0 41 0 454 454 0 15 15 0   

काभ्र े 342 18 37 18 6 1311 1284 27 686 686 0 (+1)   

नसन्त्धऩुाल्चोक 506 55 102 35 0 691 691 0 255 255 0 (+1)   

जम्भा 4481 356 345 990 45 17849 17628 221 6522 6510 12 (+14)   

+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/०७ गते, ददउॉसो २:०० सम्भको विियण):- 
ि. 
स. 

जजल्रा कोनबड-१९ सॊिनभतभध्मे अन्त्म विियण 

जम्भा उऩचाययत ननको बएको 

१ काठभाडडौ १० ७ ३  

२ जचतिन  ३ १ २  

३ बिऩयु ३ ३ ०  

४ धाददङ ३ २ १  

५ भकिानऩयु २ २ ०  

६ काभ्र े १ १ ०  

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

८ रनरतऩयु १ १ ०  

९ नसन्त्धरुी १ १ ०  

१० याभेछाऩ १ १ ०  

 जम्भा २६ १९ ६ १ भतृ्म ु

स्रोत: HEOC (२०७७/०२/०६), स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०२/०७) 



 

६) वकटजन्त्म  योग अनसुन्त्धान तथा तानरभ केन्त्र, 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 गदाि ऩोजजवटब आएको) जम्भा ४ िटा केसभा ऩरयऺणको ननतजा ऩोजजवटब देजखएको छ जसभध्मे 

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

 

७) टेजक्नकर अऩडेट:- 
 ;+qmldtsf] lgs6 ;Dks{df /x]sf] AolQm: 

;Defljt ;+qmldt jf ;+qmd0f ;'lglZrt ePsf] AolQm;Fu nIf0f b]lvPsf]lbg eGbf @ lbg klxn] jf 

nIf0f b]lvPkl5sf !$ lbg ;Dddf b]xfo adf]lhd s'g} klg k|sf/sf] ;Dks{df cfPsf AolQmx? M 

!= gLh;Fu ! ld6/ jf ;f] eGbf glhs}sf] b'/Ldf !% ldg]6 jf ;f] eGbf a9L ;do Aoltt u/]sf]  

@= gLh;Fu k|ToIf zf/Ll/s ;+;u{df cfPsf] 

#= AolQmut ;'/If0f ;fdfu|L (PPE) aLgf g} lghnfO{ k|ToIf :jf:Yo :ofxf/ tyf x]/rfx u/]sf] 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

सॊख्मा 

स्माम्ऩर प्राप्त बएका स्थान 

भवहरा 
ऩरुुष 



$= xjfOhxfhdf ofqf ubf{ gLh a;]sf] l;6eGbf b'O{ l;6 cl3, kl5, bfofF jf afofF /x]sf cGo 

l;6df a;L ofqf u/]sf] । 

gf]6M nIf0f gb]lvPtf klg k|of]uzfnf kl/If0fsf] glthfaf6 ;+qmd0f k'li6 ePsf] cj:yfdf, kf]lhl6e 

glthf cfPsf] gd'gf ;+sng ePsf ldlt cl3M -:yfgLo ;+qmd0f k'li6 ePsf] :yfgdf a;f]af; 

ePsf] jf To:tf] :yfgsf] ofqf u/L kmls{Psf] jf ;Defljt jf z+sf:kb jf ;+qmd0f lglZrt ePsf 

AolQmx?;Fu lgs6 ;Dks{df /x]sf] lbg b]lv pQm gd'gf ;+sng u/]sf] !$ lbg kl5 ;Ddsf] 

cjlwnfO{ ;Dks{ cjlw dfGg' kg]{5 ._ 

 

 ;+qmldtsf] lgs6 ;Dks{df /xL ;+qmd0fsf] pRr hf]lvd /x]sf] AolQm: 
 ;Defljt ;+qmldt, z+sf:kb ;+qmldt jf ;+qmd0f ;'lglZrt ePsf] AolQm;Fu Psf3/df a:g] 

AolQmx? 

 lghx? la/fdL ePsf] cj:yfdf cfjZos ;fjwfgL gckgfO{ :jf:Yo :ofxf/ ug]{ AolQmx? 

/  

 ue{jtL, dw'd]xsf /f]uL, cGo bL3{ /f]u ePsf AolQmx? / ^) jif{ pd]/ gf3]sf AolQmx? । 

 

 z+sf:kb ;+qmldt:  
Hj/f](100.4

o
FeGbf a9L)jf vf]ls jf Zjf;k|Zjf;df ;d:of cfPsf] / sf]le8 !( sf] :yfgLo 

;+qmd0f k'li6 ePsf] :yfgdf a;f]af; ePsf] jf To:tf] :yfgsf] ofqf u/L kmls{Psf] jf sf]le8 !( 

sf ;Defljt jf z+sf:kb jf ;+qmd0f lglZrt ePsf AolQmx?;Fu lgs6 ;Dks{df /x]sf] jf 

c:ktfndf egf{ ug{ cfjZos ePsf] t/ sf]le8 !( ;+qmd0f afx]s egf{ x'gfsf] cGo sf/0f k'li6 

x'g g;s]sf] । 

 

 ;Defljt ;+qmldt: 
sf]le8 !( sf nflu gd'gf kl/If0fsf] glthfsf] lgZsif{ cfOg;s]sf] jf sf]le8 !( l:qmlg+uaf6 

z+sf:kb ;+qmldt eGg] klxrfg ePsf] t/ sf]le8 !( g} xf] eGg] olsg eOg;s]sf] । 

 ;+qmd0f ;'lglZrt ePsf]: 
lSnlgsn nIf0f tyf lrGxx? eP jf gePtf klg k|of]uzfnfaf6 ;+qmd0f k'li6 ePsf AolQmx? । 

 

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

 

 



८) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 

हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको COVID - 19 फाट फच्न आिश्मक सािधानी अऩनाएय एक जजम्भेिाय 
नागरयकको कतिव्म ननबाउन ुहाभी सफैको दावमत्ि हो तसथि 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 सदिछत्मसैरे आपू फच्न य 
अरुराई फचाउनको रानग साभाजजक दयुी कामभ गयौ। व्मजि व्मजि नफचको  दयुी कजम्तभा १ नभटय िा ३ 
वपट कामभ गयौँ। मसरे योगराई  नसधा सनिफाट फचाउद छ । 

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

 सॊकास्ऩद िा योगीको ( खोकी रा्ने, ्ियो आउने, श्वास्प्रस्िासभा सभस्मा आउनेव्मजिको) सम्ऩकि  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 देिे य देिे चराउनरेे 
दावहने)को प्रमोग गयौँ। 

 साििजननक स्थरका िस्तहुरु जस्तै: बमािङको 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 गनुिऩछि य सपा गरयसकेऩनछ याम्रोसॊग साफनु ऩानीरे हात 
धनुेगयौँ। 

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

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

 

अन्त्त्मभा सदाझै महाॉहरूको अभूल्म सझुाफ य सहमोगको अऩेऺा गदिछौं। 

धन्त्मिाद ! 
प्रििा (COVID-19) 

डा. ऩरुुषोतभ याज सेढाई 

 

 


