
प्रदेश सरकार 

सामाजिक विकास मन्त्रालय 
बागमती प्रदेश 

      हेटौंडा, मकिानपुर, नेपाल 
 

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बजन्त्ि दैननक प्रनििेदन 

ममतत: २०७७/०२/१२ 

१) मुख्यमुख्य क्रियाकलापहरु:- 
❖ आज कोमिड-१९ संक्रमण पुष्टि िएका बुढातिलकण्ठ-३, काठमाण्डौका ३७ वर्षिया पुरुष, िोखा-३ का २७ 

वर्षिया पुरुष र िोखा-६ का ४१ वर्षिया पुरुषको स्थािीय िगरपामलका, स्वास््य कायािलय काठमाण्डौ र 
इर्पडेममयोलोजी तथा रोग तियन्त्रण महाशाखाको समन्त्वयमा सम्पकि मा आएका व्यष्ततको खोजी (Contact 

tracing) लगायत अन्त्य आवश्यक द्रतु रुपमा कायि गरररहेको छ। 
❖ हहजोको ममततमा संक्रमण पुष्टि िएका ककिी, िुवाकोिका ३९ वर्षिया पुरुषको स्वास््य कायािलय 

िुवाकोि र स्थािीय गाउँपामलकाको समन्त्वयमा संक्रममतको सम्पकि मा आएका व्यष्ततको खोजी (Contact 

tracing) लगायत अन्त्य आवश्यक व्यवस्थापि िईरहेको छ। 

२) महामारीको हालको अिस्ााः- 

❖ िेपालमा हाल सम्ममा जम्मा ६८२ जिामा सकं्रमण देखखएकोमा बागमती प्रदेशमा जम्मा ३८ जिामा 
संक्रमण जसमा एक सुत्केरी महहलाको दखुद् मतृ्यु िएको छ । हाल सम्म बागमती प्रदेशमा संक्रममतहरु 
मध्ये ११ जिा डडस्चाजि िईसकेका छि ्। 

❖ हाल िेपालमा संक्रमण बाहहरबाि िेपालमा आउिेमा र संक्रममत व्यष्ततबाि स्थािीय तहमा झुण्ड-झणु्ड 
रुपमा सरेको (Sporadic cases) देखखएको छ। 

३) कोरोना भाइरस (कोभभड-19) रोक्ाम, ननयन्त्रण ि्ा प्रनिकायय सम्बजन्त्ि दैननक प्रनििेदनाः- 

❖ आज ममतत २०७७।०२।१२ गते हदउँसो २ बजे सम्ममा बागमती प्रदेश अन्त्तगित COVID-19 को रोकथाम, 
तियन्त्रण र उपचार सम्बन्त्धी िएका गततर्वधधहरूको र्ववरण तिम्िबमोष्जम रहेको छ, हेिौडामा रहेको 
VBDRTC को प्रयोगशालामा COVID-19 को  परीक्षणको  लाधग प्राप्त िएको स्वाब(स्याम्पल) मध्ये 
हेिौडाको ९६ विाको िततजा िेगेहिि आएको छ ििे बाराको २१ विा पोष्जहिि आएको छ। हालसम्म 
VBDRTC को प्रयोगशालामा COVID-19 को  परीक्षणको  लाधग १४३६ विा स्वाब(स्याम्पल) प्राप्त 
िएको छ ।  

❖ यसको अततररतत हालसम्म यस प्रदेशमा २४२१६ RDT बाि परीक्षण गररएकोमा ४५८ विामा पोष्जहिि 
देखखएको छ । आज गररएको ९०३ विा RDT परीक्षणमा काठमाण्डौमा ७, िुवाकोिमा २ र काभे्रमा १ गरी  
कुल १० विा पोष्जहिि देखखएको छ । 
 

 

 

 

 



 

४) क्िारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, आर.डी.टट.(RDT), पी.भस.आर.(PCR) पररक्षण सम्बजन्त्ि वििरण:- 

जिल्ला 
क्िारेन्त्टाईन 

होम 
क्िारेन्त्टाइनमा 

रहेका 

आइसोलेसन RDT क्रकटबाट गररएको पररक्षण संकभलि नमुना (RT-PCR) 
कै 

बेड बसेका बेड बसेका िम्मा नेगेटटभ पोिेटटभ िम्मा नेगेटटभ पोजिटटभ 

काठमाण्डौ 799 0 0 244 0 9405 9120 285 3213 3206 7  (+9) 

लभलिपुर 137 2 0 124 3 2410 2397 13 1329 1329 0  (+1) 

भक्िपुर 313 0 0 42 4 1548 1545 3 939 937  2  (+2) 

रसुिा 283 8 4 35 5 437 430 7 11 11 0   

नुिाकोट 435 68 91 16 1 1555 1522 33 237 237 0  (+1) 

िाटदङ 530 140 0 20 7 1847 1809 38 140 139 1  (+2) 

चिििन 300 19 0 302 12 1083 1080 3 1185 1183 2 (+4)  

भसन्त्िुली 255 70 0 32 0 1240 1211 29 97 97 0  (+1) 

मकिानपुर 243 24 0 35 38 1105 1098 7 364 364 0  (+3) 

रामेछाप 331 21 56 71 6 503 497 6 43 43 0 (+1)  

दोलखा 160 0 0 41 0 565 565 0 15 15 0   

काभ्र े 382 38 35 13 1 1674 1641 33 686 686 0  (+1) 

भसन्त्िुपाल्िोक 536 70 102 35 4 844 843 1 293 293 0  (+1) 

िम्मा 4704 460 288 1010 81 24216 23758 458 8552 8540 12  (+26) 

+ सम्बजन्त्िि जिल्लाभन्त्दा अन्त्यरबाट प्राप्ि वििरण अनुसार 

५) बागमिी प्रदेशमा संिभमिहरुको वििरण (२०७७/०२/१२ गते, हदउँसो २:०० सम्मको र्ववरण):- 

ि. स. जिल्ला कोभभड-१९ संिभमिको संख्या अन्त्य वििरण 
िम्मा उपिाररि डडसिािय भएका 

१ काठमाण्डौ १६ ११ ५  
२ चिििन  ६ ४ २  
३ भक्िपुर ४ २ २  
४ िाटदङ ३ १ २  
५ मकिानपुर ३ ३ ०  
६ काभ्रे १ १ ०  
७ भसन्त्िुपाल्िोक १ ० ० २०७७/०२/०३ मा मतृ्यु िएको पुष्टि िएको 
८ लभलिपुर १ १ ०  
९ भसन्त्िुली १ १ ०  
१० रामेछाप १ १ ०  
११ नुिाकोट १ १ ०  
 िम्मा ३८ २६ ११ (१ मतृ्यु) 

स्रोत: HEOC (२०७७/०२/१२), स्वास््य तथा जिसंख्या मन्त्रालय ममडडया ब्रिफ ंग (२०७७/०२/१२) 

 

 

 

 



 

६) टेजक्नकल अपडेट:- 
➢ संिभमिको ननकट सम्पकय मा रहेको व्यजक्ि: 

सम्िार्वत संक्रममत वा संक्रमण सुतिष्श्चत िएको व्यष्ततसँग लक्षण देखखएकोहदि िन्त्दा २ हदि पहहले वा 
लक्षण देखखएपतछका १४ हदि सम्ममा देहाय बमोष्जम कुिै पति प्रकारको सम्पकि मा आएका व्यष्ततहरु: 

१. तिजसँग १ ममिर वा सो िन्त्दा िष्जकैको दरुीमा १५ ममिेि वा सो िन्त्दा बढी समय ब्यततत गरेको, 
२. िीजसँग प्रत्यक्ष शारीररक संसगिमा आएको, 
३. व्यष्ततगत सुरक्षण सामाग्री  (PPE) बीिा िै संक्रममतलाई प्रत्यक्ष स्वास््य स्याहार तथा हेरचाह गरेको, 
४. हवाइजहाजमा यारा गदाि िीज बसेको मसििन्त्दा दईु मसि अति, पतछ, दायाँ वा बायाँ रहेका अन्त्य मसिमा 

बसी यारा गरेको । 
 

नोटाः लक्षण िदेखखएता पति प्रयोगशाला पररक्षणको िततजाबाि संक्रमण पुष्टि िएको अवस्थामा, पोष्जहिि िततजा 
आएको िमुिा संकलि िएका ममतत अतििः (स्थािीय संक्रमण पुष्टि िएको स्थािमा बसोबास िएको वा 
त्यस्तो स्थािको यारा गरी  फकि एको वा सम्िार्वत वा शंकास्पद वा संक्रमण तिष्श्चत िएका व्यष्ततहरुसँग 
तिकि सम्पकि मा रहेको हदि देखख उतत िमुिा संकलि गरेको १४ हदि पतछ सम्मको अवधधलाई सम्पकि  
अवधध मान्त्िु पिेछ ।) 

➢ संिभमिको ननकट सम्पकय मा रही संिमणको उच्ि िोखखम रहेको व्यजक्ि: 
१. सम्िार्वत संक्रममत, शंकास्पद संक्रममत वा संक्रमण सुतिष्श्चत िएको व्यष्ततसँग एकािरमा बस्िे 

व्यष्ततहरु, 
२. तिजहरु ब्रबरामी िएको अवस्थामा आवश्यक सावधािी िअपिाई स्वास््य स्याहार गिे व्यष्ततहरु,  

` र  

३. गििवती, मधुमेहका रोगी, अन्त्य दीिि रोग िएका व्यष्ततहरु र ६० वषि उमेर िािेका व्यष्ततहरु । 
➢ शंकासपद सिंभमि: 

ज्वरो (१००.४• F िन्त्दा बढीवा खोफक वा श्वासप्रश्वासमा समस्या आएको र कोमिड १९ को स्थािीय संक्रमण 
पुष्टि िएको स्थािमा बसोबास िएको वा त्यस्तो स्थािको यारा गरी  फकि एको वा कोमिड १९ का सम्िार्वत 
वा शंकास्पद वा संक्रमण तिष्श्चत िएका व्यष्ततहरुसँग तिकि सम्पकि मा रहेको वा अस्पतालमा ििाि गिि 
आवश्यक िएको तर कोमिड १९ संक्रमण बाहेक ििाि हुिाको अन्त्य कारण पुष्टि हुि िसकेको । 

➢ सम्भाविि संिभमि: 
कोमिड-१९ का लाधग िमुिा पररक्षणको िततजाको तिश्कषि आइिसकेको वा कोमिड-१९ ष्स्क्रतिगंबाि शकंास्पद 
संक्रममत िन्त्िे पहहचाि िएको तर कोमिड-१९ िै हो िन्त्िे यफकि िइिसकेको । 

➢ संिमण सुननजचिि भएको: 
ष्तलतिकल लक्षण तथा धचन्त्हहरु िए वा ििएता पति प्रयोगशालाबाि संक्रमण पुष्टि िएका व्यष्ततहरु । 

➢ कोभभड(१९ बाट मतृ्यु:  

कोमिड(१९ बाि मतृ्यु िन्त्िाले कोमिड-१९ संक्रमण पुष्टि िएको वा सम्िाव्य केसमा मतृ्युको अन्त्य स्पटि 
वैकष्पपक कारणहरु ( जस्त:ै ट्रमा) प्रमाखणत ििएमा बुखझन्त्छ । 

 

 

 



 

 

७) आम िनसमुदायलाई अनुरोि र सुझािहरुाः- 
हाल र्वश्व महामारीको रुपमा रहेको कोमिड-१९ रोगबाि बच्ि आवश्यक सावधािी अपिाएर एक ष्जम्मेवार 
िागररकको कतिव्य तििाउिु हामी सबैको दातयत्व हो तसथि लकडाउिको पालिा गरौं, सामाष्जक दरुी कायम गरौं 
र संक्रमणबाि आ ु पति बचौ, अरुलाई पति बचाऔ । 
 

 

अन्त्त्यमा सदाझै यहााँहरूको अमूल्य सुझाब र सहयोगको अपेक्षा गदयछौं। 
िन्त्यिाद ! 

 

 

प्रवतता (COVID-19) 
डा. पुरुषोतम राज सेढाई 

 


