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नोबर कोयोना बाइयस (COVID-19) सम्फजन्त्ध दैननक प्रनतिेदन 

नभनत: २०७७/०२/०९ 

१) भखु्मभखु्म विमाकराऩहरु:- 
 आज बयतऩयु भहानगयऩानरका-६ केसयफाघ, जचतिनभा कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका दईु 

जना (७४ िवषिमा ऩरुुष, ७३ िवषिमा भवहरा)को उऩचाय तहाॉजथथत कोनबड अथऩतारभा 
बईयहेको छ साथै बयतऩयु भहानगयऩानरका य थिाथ्म कामिरम जचतिनफाट ऩरयचानरत टोरीरे 
सॊिनभतसॉग सम्ऩकि  बएका व्मजिहरुको खोजी य ऩथृवककयण कामि द्रतू गनतभा गरययहेको छ 
।सॊिनभत दाम्ऩनत बायतफाट पवकि एका तय फ़वकि एदेजख नै सेल्प-क्िायेन्त्टाइनभा फसेको बने्न 
जानकायी प्राप्त बएको छ बने हार सॊिभण ऩवुि बएऩनछ गनुिऩने कामि सफै बईयहेका छन ्। 

 

 कोनबड-१९ सॊिभणका कायण भतृ्म ुबएको ऩवुि बएकी नसन्त्धऩुाल्चोककी भवहराको सम्ऩकि भा 
बएका व्मजिको खोजी (Contact tracing) रगामत अन्त्म आिश्मक व्मिथथाऩनको रानग 
ऩरयचारन बएको साभाजजक विकास भन्त्रारम, थिाथ्म ननदेशनारम, थथनीम नगयऩानरका य 
थिाथ्म कामािरम नसन्त्धऩुाल्चोकको टोरीरे सॊकरन गयेको कुर १९५ थिाफ (थमाम्ऩर) भध्मे 
हेटौडाजथथत VBDRTC को प्रादेजशक ल्माफभा गरयएको १३३ िटा थमाम्ऩर सफैको ननतजा 
नेगेवटब आएको छ, टेकु ऩठाइएका थमाम्ऩरभध्मे ५४ िटाको ननतजा नेगेवटब आएको छ बने 
८ िटाको ननतजा आउन फाॉकी छ । 

 

 कोनबड-१९ सॊिभण ऩवुि बएका याभेछाऩ, नसन्त्धरुी, काभ्र े रगामत जजल्राका सॊिनभत  
व्मजिको सम्ऩकि भा यहेका व्मजिको खोजी (Contact tracing) एिभ ् अन्त्म आिश्मक 
व्मिथथाऩनको रानग थथनीम गाउॉऩानरका, नगयऩानरका य सम्फजन्त्धत जजल्राको थिाथ्म 
कामािरम एिभ ् जजल्रा अथऩतारफाट ऩरयचारन बएको टोरीरे थथानीम थिाथ्म सॊथथा य 
थिाथ्मकभी सभेतको सभन्त्िमभा परोअऩ रगामत अन्त्म कामिहरु ननयन्त्तय गरययहेको छ । 

 



२) भहाभायीको हारको अिथथा्- 

 नेऩारभा हार सम्भभा जम्भा ५०७ जनाभा सॊिभण देजखएकोभा फागभती प्रदेशभा जम्भा २८ 
जनाभा सॊिभण जसभा एक सतु्केयी भवहराको दखुद् भतृ्म ुबएको छ । हार नेऩारभा सॊिभण 
फावहयफाट नेऩारभा आउनेभा य सॊिनभत व्मजिफाट थथानीम तहभा झणु्ड-झणु्ड रुऩभा सयेको 
(Sporadic cases) देजखएको छ । 

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

 आज नभनत २०७७।०२।०९ गते ददउॉसो २ फजे सम्भभा फागभती प्रदेश अन्त्तगित COVID-

19 को योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचाय सम्फन्त्धी बएका गनतविनधहरूको विियण ननम्नफभोजजभ 
यहेको छ, हेटौडाभा यहेको VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  रानग 
नसम्रनगढ़ नगयऩानरका, फायाफाट प्राप्त बएको ५० िटा थिाफ(थमाम्ऩर)भध्मे आज ६ िटा 
ऩोजजवटब देजखएको छ (२२, २७, ३०, ३४, ३८ य ४५ िवषिमा ऩरुुषहरु)।य विनबन्न 
थथानफाट प्राप्त  थऩ ६६ थिाफ (थमाम्ऩरहरु) ऩयीऺणको िभभा यहेको छ । हारसम्भ 
VBDRTC को प्रमोगशाराभा COVID-19 को  ऩयीऺणको  रानग ११९७ िटा 
थिाफ(थमाम्ऩर) प्राप्त बएको छ ।  

 मसको अनतरयि हारसम्भ मस प्रदेशभा २१७१२ RDT फाट ऩयीऺण गरयएकोभा ४०६ 
िटाभा ऩोजजवटब देजखएको छ । आज बएको २६२१ िटा RDT ऩयीऺणभा काठभान्त्डौभा 
१२३, धाददङभा ६, निुाकोटभा ४ य काभ्रभेा २ िटा गयी कुर १३५ िटा ऩोजजवटब देजखएको 
छ (२०७७/०२/०९ ददउॉसो २ फजेसम्भ)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

जिल्ला 
क्वारेन्टाईन होभ 

क्िायेन्त्टाइनभा 
यहेका 

आइसोरेसन 
RDT किटबाट गररएिो 

पररक्षण 

संिललत नमुना (RT-

PCR) िै 

फेड फसेका फेड फसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ जम्भा नगेवेटब ऩोजजवटब 

काठभाण्डौ 799 0 0 224 0 8345 8081 264 2943 2936 7   (+3) 

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

बिऩयु 313 0 0 42 2 1273 1270 3 704 702 2  (+1) 

यसिुा 283 2 3 35 0 269 269 0 3 3 0   

निुाकोट 435 42 89 16 3 1394 1366 28 230 230 0   

धाददङ 512 140 0 20 19 1700 1667 33 59 58 1   (+2) 

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

नसन्त्धरुी 255 54 0 32 1 1240 1211 29 84 84 0   (+1) 

भकिानऩयु 218 0 0 35 3 989 983 6 315 315 0   (+2) 

याभेछाऩ 331 21 56 71 0 462 462 0 20 20 0  (+1)  

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

काभ्र े 357 32 37 18 4 1510 1480 30 686 686 0   (+1) 

नसन्त्धऩुाल्चोक 536 55 102 35 2 777 777 0 282 282 0   (+1) 

िम्मा 4636 367 287 995 49 21712 21306 406 7775 7763 12  (+16) 

+ सम्फजन्त्धत जजल्राबन्त्दा अन्त्मरफाट प्राप्त विियण अनसुाय 

५) फागभती प्रदेशभा सॊिनभतहरुको विियण (२०७७/०२/०९ गते, ददउॉसो २:०० सम्भको विियण):- 

ि. 
स. 

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

१ काठभाण्डौ १० ६ ४  

२ जचतिन  ५ ३ २  

३ बिऩयु ३ १ २  

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 २८ १८ ९ (१ भतृ्म)ु 

स्रोत: HEOC (२०७७/०२/०९), थिाथ्म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम नभनडमा निवपॊ ग (२०७७/०२/०९) 



 

६) टेजक्नकर अऩडेट:-  

 

सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यहेको ब्मजि: 

 

सम्बावित सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको ब्मजिसॉग रऺण देजखएको ददन बन्त्दा २ ददन 

ऩवहरे िा रऺण देजखए ऩनछका १४ ददन सम्भभा देहाम फभोजजभ कुनै ऩनन प्रकायको सम्ऩकि भा 

आएका ब्मजिहरु: 

१. नीजसॉग १ नभटय िा सो बन्त्दा नजजकैको दयुीभा १५ नभनेट िा सो बन्त्दा फढी सभम 

ब्मनतत गयेको, 

२. नीजसॉग प्रत्मऺ शायीरयक सॊसगिभा आएको, 

३. ब्मजिगत सयुऺण साभाग्री  (PPE) फीना नै सॊिनभतराई प्रत्मऺ थिाथ्म थमाहाय तथा 

हेयचाह गयेको, 

४. हिाइजहाजभा मारा गदाि 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 अिथथाभा, 

ऩोजजवटब ननतजा आएको नभनुा सॊकरन बएका नभनत अजघ् (थथानीम सॊिभण ऩवुि बएको 

थथानभा फसोफास बएको िा त्मथतो थथानको मारा गयी पवकि एको िा सम्बावित िा शॊकाथऩद 

िा सॊिभण ननजित बएका ब्मजिहरुसॉग ननकट सम्ऩकि भा यहेको ददन देजख उि नभनुा 

सॊकरन गयेको १४ ददन ऩनछ सम्भको अिनधराई सम्ऩकि  अिनध भान्नु ऩनेछ ।) 

 

सॊिनभतको ननकट सम्ऩकि भा यही सॊिभणको उ्च जोजखभ यहेको ब्मजि: 

 

१. सम्बावित सॊिनभत, शॊकाथऩद सॊिनभत िा सॊिभण सनुनजित बएको ब्मजिसॉग एकाघयभा 

फथने ब्मजिहरु 



२. ननजहरु नफयाभी बएको अिथथाभा आिश्मक सािधानी नअऩनाई थिाथ्म थमाहाय गने 

ब्मजिहरु य  

३. गबििती, भधभेुहका योगी, अन्त्म दीघि योग बएका ब्मजिहरु य ६० िषि उभेय नाघेका 

ब्मजिहरु । 

 

शॊकाथऩद सॊिनभत: 

 

ज्ियो (१००.४• F )बन्त्दा फढी िा खोवक िा श्वासप्रश्वासभा सभथमा आएको य कोनबड १९ को 

थथानीम सॊिभण ऩवुि बएको थथानभा फसोफास बएको िा त्मथतो थथानको मारा गयी पवकि एको 

िा कोनबड १९ का सम्बावित िा शॊकाथऩद िा सॊिभण ननजित बएका ब्मजिहरुसॉग ननकट 

सम्ऩकि भा यहेको िा अथऩतारभा बनाि गनि आिश्मक बएको तय कोनबड १९ सॊिभण फाहेक 

बनाि हनुाको अन्त्म कायण ऩवुि हनु नसकेको । 

 

सम्बावित सॊिनभत: 

कोनबड १९ का रानग नभनुा ऩरयऺणको ननतजाको ननश्कषि आइनसकेको िा कोनबड १९ 

जथिननॊगफाट शॊकाथऩद सॊिनभत बने्न ऩवहचान बएको तय कोनबड १९ नै हो बने्न मवकन 

बइनसकेको । 

सॊिभण सनुनजित बएको: 

जक्रननकर रऺण तथा जचन्त्हहरु बए िा नबएता ऩनन प्रमोगशाराफाट सॊिभण ऩवुि बएका 

ब्मजिहरु । 

 

कोनबड(१९ फाट भतृ्म:ु  

कोनबड(१९ फाट भतृ्म ु बन्नारे कोनबड(१९ सॊिभण ऩवुि बएको िा सम्बाव्म केसभा भतृ्मकुो अन्त्म 

थऩि िैकजल्ऩक कायणहरु ( जथतै: ट्रभा० )प्रभाजणत नबएभा फजुझन्त्छ । 

 



७) आभ जनसभदुामराई अनयुोध य सझुािहरु्- 
हार विश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको COVID - 19 फाट फ्न 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 ननथकन े थकुका नछटा-कणफाट मो योग नसधा सदिछत्मसैरे आपू फ्न 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 भाथक/Tissue paper/कुवहनोरे नाक, भखु छोप्नेगयौँ । 

 सॊकाथऩद िा योगीको ( खोकी राग्ने, ज्ियो आउने, श्वाथप्रथिासभा सभथमा आउनेव्मजिको) सम्ऩकि  फाट 
टाढा फसौ । 

 प्रदवुषत िथत ुिा 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 थथरका िथतहुरु जथतै: बमािङको येनरङ, फाय आदद सकेसम्भ नछुने/नसभाउनेगयौँ। 

 घयभा सधै छोइयहने ठाउॉ िा चीज जथतै: ढोकाको चकुुर, ह्यान्त्डर, फत्तीको थिीच, 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 थप्रकेो 
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 

 

 


