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व यारीको

ु प्रनतकायव योिना
सं यक्त

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कायावलय, भक्तपुर

२०७६ चै र 05

भक्तपुर जिल्लाको कोरोना भाईरस (COVID-19) को प्रकोप रोकथाम, ननयन्त्रण र पूर्त
व यारीको
ु प्रनतकायव योिना
सं यक्त

१. पृष्ठभूमी
जचनबाट वर्श्वभर महामारीको रुपमा फैनलएको कोरोना भाईरस (कोनभड-१९) का कारण
हालसम्म ठु लोमारामा सं क्रमण फैनलनुका साथै ८ हिार भन्त्दा र्ढी व्यजक्तको ज्यान गै सकेको छ
। वर्श्व स्र्ास््य सं गठन (WHO) ले कोरोना प्रकोपलाई वर्श्वव्यापी महामारी घोषणा गदै वर्श्व नै
अनत िोजिममा रहे को त्य सार्विननक गरे को छ ।
नेपालमा हालसम्म कोरोनाको प्रकोप नै नदे जिएको भएतापनन िोजिमको सूचीमा रहे को र
सं क्रमणको सम्भाव्य ितरालाई मध्यनिर गदै नेपाल सरकारले यस प्रकोपको पुर्त
व यारीका लानग
आर्श्यक पहलहरु गरे को छ । यसै क्रममा भक्तपुर जिल्लामा कोरोना भाइरसको सं क्रमण,
रोकथाम, ननयन्त्रण र सिगताका लानग सर्ै ननकायका लानग मागवदशवनका रुपमा भक्तपुर जिल्लाको
ु सं क्रमण प्रनतकायव योिना तयार गररएको छ।
कोरोना भाईरस (COVID-19) को सं यक्त

२. प्रनतकायव योिनाको उद्देश्य
ु
यो सं यक्त
सं क्रमण प्रनतकायव योिनाको मुख्य उद्देश्य कोरोना भाईरस (कोनभड-१९) को
सम्भावर्त सं क्रमणको पूर्त
व यारी, प्रनतरोध, रोकथाम र ननयन्त्रणका लानग पूर्त
व यारी गनव ब्यर्हाररक
र प्रभार्कारी योिना बनाई कायावन्त्र्यन गनु/
व गराउनु हो ।
यस मुख्य उद्देश्य प्रानिका लानग दे हायका उद्देश्यका लानग यो प्रनतकायव योिना र्नाइएको छः१. सम्भावर्त िोजिमको पूर् व तयारी गनव
२. कोरोना प्रकोपको प्रनतरोधका लानग जिम्मेर्ार ननकाय तथा तीनका भूनमका स्पष्ट गनव
३. समन्त्र्य र सहकायवका लानग मागवदशवन गनव
३. हालको अर्स्था
वर्श्वव्यापी रुपमा कोरोनाको सं क्रमण र्ढी रहे को छ । हालसम्म युरोप, अमेररका र
अविका ठू लो प्रभार् पाररसकेको छ भने दजिण पूर्ी एजशयामा सं म्भावर्त ठू लो ितराको चेतार्नी
WHO ले िारी गरे को छ ।
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जचरः: वर्श्वभरमा कोरोनाको प्रभार्

जचर: Mar 16 सम्म कोरोनाको वर्स्तार सं ख्यामा

यो प्रनतकायव योिना तयार पादाव सम्म WHO ले आनधकाररक रुपमा िारी गरे को Status
Report अनुसार कोरोनाको प्रकोप यस प्रकार रहे को छ ।
तालीकाः कोरोनाको संक्रमणको अर्स्था
Coronavirus confirmed cases

207,860

Deaths

8,657

countries, areas or territories with cases

166

श्रोतः https://experience.arcgis.com/ retrived on 2076.12.6 at 11:15 AM

४. हालसम्म गररएका कामहरु
क) बैठक र ननणवयहरु
नमनत २०७६।१२।०३ गते जिल्ला प्रमुि जिल्ला अनधकारीको अध्यितामा तथा यस
जिल्लार्ाट प्रनतनननधत्र् गने सांसदज्यू हरु, चारर्टै नगरपानलकाका मेयरज्यू हरु लगायत पदानधकारीको
उपजस्थनतमा जिल्ला वर्पद व्यर्स्थापन सनमनतको बैठकले कोनभड १९ को िोजिम पूर्त
व यारीका
सम्बन्त्धमा दे हायका ननणवय गररएको ।
१.

जिल्लानभर रहे का चारर्टै नगरपानलका र नेपाल रे डक्रस सोसाइटीसँग वर्पद्
व्यर्स्थापनसम्बन्त्धी सम्पकव व्यजक्त र गनतवर्नधको वर्र्रण माग गने ।
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२.

भाइरस सं क्रमणको रोकथाम ननयन्त्रण र सिगता अपनाउन सरकारी तथा
गैरसरकारी कायावलयहरु,स्थानीय तहहरु, स्थानीय सञ्चार माध्यमहरु, नागररक
समाि,पेशाकमी, समािसे र्ीहरुसँगको सहकायवमा सचेतनामूलक अनभयान सञ्चालन
गने ।

३.

कोरोना भाइरसको रोकथामको लानग जिल्लाजस्थत स्र्ास््यकमीहरु आर्श्यक परे को
समयमा स्र्ास््य सेर्ा उपलव्ध गराउनतयारी अर्स्थामा राख्ने र सरकारी तथा ननिी
अस्पतालहरुमा Isolation किहरु तयार गने ।

४.

कालो बिारी र कृनरम अभार् हुन नददन ननयनमतरुपमा बिार अनुमगन गने र
अनुगमनबाट कालो बिारी गरे को पाइएमा तत्काल कानूनी कारर्ाहीको दायरामा
ल्याउने ।

५.

जिल्लानभर िमघट, भीडभाड हुने िेलकुद, सभा सम्मेलन लगायतका कायवहरु नगनव
नगराउन जिल्लार्ासीहरुलाई अनुरोध गने ।

६.

जिल्ला स्र्स््य कायावलय भक्तपुरका कायावलय प्रमुि कृष्णबहादुर नमिारको
सं योिकत्र्मा जिल्ला प्रशासन कायावलय भक्तपुर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र
प्रहरी,भक्तपुर अस्पताल र नेपाल रे डक्रस सोसाइटीको सं लग्नतामा Corona Virus
Response Plan (कोरोना भाइरस प्रनतकायव योिना) तयार गने ।

७.

कोरोना भाइरस सं क्रमणलाई ध्यानमा रािी जिल्लानभरका सबै सरोकारर्ाला
ननकायबीच कायवक्रमको नसकाई आदान प्रदान गने ।

८.

वर्श्वव्यापी रुपमा दे जिएको कोरोना भाइरसको सं क्रमणलई मध्यनिर रािी भक्तपुर
जिल्लानभर काम गने गरी Quick Response Team ( QRT) गठन गने ।

ि) ननणवयको कायावन्त्र्यन
१.

वर्पद् व्यर्स्थापनसम्बन्त्धी सम्पकव व्यजक्तहरुको तोवकएको ।

२.

भाइरस सं क्रमणको रोकथाम ननयन्त्रण र सिगता अपनाउन सचेतनामूलक अनभयान
सञ्चालन भइरहे को ।

३.

जिल्लाजस्थत स्र्ास््यकमीहरु आर्श्यक परे को समयमा स्र्ास््य सेर्ा उपलव्ध
गराउन तयारी अर्स्थामा राजिएको ।

४.

जिल्लानभर िमघट, भीडभाड हुने िेलकुद, सभा सम्मेलन लगायतका कायवहरु नगनव
नगराउन जिल्लार्ासीहरुलाई अनुरोध गरर वर्ज्ञनि ननकानलएको ।

५.

Corona Virus Response Plan (कोरोना भाइरस प्रनतकायव योिना) तयार भएको।
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६.

भक्तपुर जिल्लानभर काम गने गरी सहायक प्रमुि जिल्ला अनधकारीको सं योिकत्र्मा
Quick Response Team ( QRT) गठन गररएको ।

७.

नमनत २०७६।१२।०४ गते कोरोना भाइरसको सं क्रमणबाट बच्न आर्श्यक पहल
गनव अनुरोध गरी प्रेस वर्ज्ञनि िारी गररएको ।

८.

नमनत 2076।12।0१ गते देजि जिल्ला प्रशासन कायावलय, भक्तपुर र महानगरीय
ु रुपमा बिार अनुगमन गररएको ।साथै ननयनमतरुपमा
प्रहरी पररसर भक्तपुरले सं यक्त
अनुमगन भइरहे को ।

९.

सरकारी तथा ननिी स्र्ास््य सं स्थाको कमवचारीहरूलाई आर्श्यक परे को बेला
स्र्ास््य सेर्ा उपलब्ध गराउन तयार राख्ने भनी परचार गररएको ।

१०. भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहे का सरकारी तथा ननिी अस्पतालहरूमा सक्दो
आइसोले सन कि र िनशजक्त तयार गरी राख्न ननदे शन ददइएको ।
११. चार र्टै नगरपानलकाहरूमा आइसोले सन र्ाडव तयार गने, िनचेतना फैलाउने,
प्रनतकायव योिना बनाउने कायवको लानग सहिीकरण गररएको ।
१२. भक्तपुर उद्योग र्ाजणज्य सं घ, नेपाल औषधी व्यर्सायी सं घ, उपभोक्ता, परकार
नागररक समािका प्रनतनननधहरूबीच कोरोनाको सन्त्दभव पारी गररने कालाबिारी गने
लगायतका कायव ननयन्त्रण गनव गराउन छलफल तथा अन्त्तरवक्रया गररएको ।
१३. कायावलय प्रमुिहरूलाई सचेतना कायवक्रम सञ्चालन गनव, कायावलयहरूमामास्क,
स्यानेटाइिर प्रयोग गनव, सफा सुग्घर राख्न, सेर्ाग्राहीहरूलाई समेत मास्क प्रयोग
गने लगायतका वर्षयमा िानकारी गराउन ननदे शन ददइएको ।
१४. यस जिल्लामा सरकारी तथा ननिी अस्पतालहरूमा िम्मा 25 र्टा आइसोले सन
बेडहरू तोवकएको ।
ग) स्र्ास््य सम्बन्त्धी तयारी
१.

चारर्टै

नगरपानलकाका

स्र्ास््य

सं योिकहरुलाई

कोनभड

१९

सम्बन्त्धी

अनभमुजिकरण गररएको र आफु मातहतका सं घ-सं स्थाहरलाई आफु बच्ने र अरुलाई
बचाउने उपाय बारे िानकारी गराउन अनुरोध गरे को
२.

अस्पताल, रे डक्रस ,हे र नबचार सं स्था सं गको समन्त्र्यमा हे ल्थ डे स्क स्थापना र
िनचेतना अनभबृवि कायवक्रम सं चालन भएको

३.

पम्फपेल्ट, पचाव छपाइ र नबतरण गनुक
व ा साथै नबभन्न स्थानमा फेलक्सहरु रािी
िनचेतना अनभबृवि गरे को
5

४.

चागुनारायण नगर पानलका का हे .पो. इन्त्चािवहरु लगायत वर्नभन्न स्थानमा कोनभड
१९ सम्बन्त्धी अनभमुजिकरण गररएको ।

५.

जिल्लाका वर्नभन्न कायावलयका सूचना अनधकारीहरु तथा सशस्त्र प्रहरी बल गणमा
अनधकृत तथा िर्ानहरुलाई अनभमुजिकरण गरे को

६.

आइसोले शन र्ाडवको ब्यर्स्थापन गरीएको स्र्ास््य कायावलयमा उपचारको लानग
फोकल पसवन तोवकएको र अस्पताल पररसरको सरसफाइ गररएको ।

७.

मास्क,पञ्जा, वप.वप.ई, गन थमोनमटरको ब्यर्स्था गरी अन्त्य आर्श्यक उपकरणको
ब्यबस्थापन गरे को

८.

आफु सुरजित हुने र अरुलाई सुरजित राख्ने तररकाको र्ारे मा स्र्ास््यकमीलाई
अनभमुजिकरण भएको ।

५. प्रनतकायवमा जिम्मेर्ार ननकाय र सम्पकव व्यजक्तहरु
नसन

कायावलय

१ जिल्ला प्रशासन कायावलय

(कायावलय प्रमुि कोरोना Focul
Person) को नाम र नम्र्र

कायावलय

मोबाईल नम्बर

प्र.जि.अ. हुमकला पाण्डे

६६१४४३७ ९८५१२१७७७७

स.प्र.जि.अ.ददनलप प्र. लानमछाने

६६१५५९५ 9840108524

२ वर्रदल गण सुयवव र्नायक व्यारे क

गणपनत जशबप्रसाद पौडेल

५०९२२७५ 9851159188

३ महानगररय प्रहरी पररसर भक्तपुर

प्र.उ. सनबन प्रधान

६६१७१३१ ९८५१२१५५५५

४ सशस्त्र प्रहरी बलनं.२२

स.प्र.उ. वर्श्व कुमार भट्टराई

5144510 ९८५१२७२०३४

५ रा. अनुसन्त्धान जिल्ला कायावलय

उ.अ.नन. सुरेन्त्र कोइराला

६६१८७७७ 9851174546

६ भक्तपुर अस्पताल

मे.सु. डा.सुनमरा गौतम

६६१४४३० ९८५८०२३०४७

७ स्र्ास््य कायावलय भक्तपुर

का.प्र. कृष्णबहादुर नमिार

६६१६०१० 9841884419

८ भक्तपुर क्यान्त्सर अस्पताल

कायावलय प्रमुि

९ शहीद धमवभक्त रा.प्रत्यारोपण केन्त्र का.प्र. डा.पुकार चन्त्र श्रे ष्ठ

६६१४७०९ ९८५१११५१३६

१० जिल्ला आयुर्ेद स्र्ास््य केन्त्र

आ.जचवकत्सक नदन कँडे ल

६६१२०८८ 9851185728

११ जिल्ला समन्त्र्य सनमनतको का.

जि.स.अ.िगन्नाथ लानमछाने

६६१४८२६ 9851276222

१२ भक्तपुर नगरपानलकाको कायावलय

प्र.प्र.अ. इन्त्रप्रसाद बस्याल

६६१००७६ 9841407373

१३ मध्पुरनथमी नगरपानलका कायावलय प्र.प्र.अ.वर्श्वराि मरानसनी

६६३१४०५ 9851190542

ु ारायण नगरपानलका कायावलय प्र.प्र.अ.जचरजन्त्िर्ी नतजम्सना
१४ चाँगन

6616611 ९८५११७७९५५

१५ सूयवव र्नायक नगरपानलका कायावलय प्र.प्र.अ.कमल ज्ञर्ाली

६६१२४४३ 9851277111

१६ घरे ल ु तथा साना उद्योग कायावलय

उ.अ.सुबोध कुमार साह

५०९२६९६ ९८५११८५८९२

१७ िानेपानी तथा सरसफाई नड. ५.

नड.प्र. हररदत्त पौडे ल

५१८२२११ 9851232810

6

नसन

कायावलय

कायावलय

(कायावलय प्रमुि कोरोना Focul
Person) को नाम र नम्र्र

मोबाईल नम्बर

१८ का.उ.िानेपानी नलनमटे ड दुधपाटी

शा.प्रमुि सुरेन्त्र वहमालय

६६१०२३५

९८४९१८८२९१

१९ नेपाल टे नलकम भक्तपुर

का.प्र. ददनेशहषव बज्राचायव

६६१००००

9851105570

२० नेपाल टे नलकम दठमी

का.प्र. सुरेन्त्र शाह

६६३३६००

9851022176

२१ नेपाल वर्द्युत प्रानधकरण भक्तपुर

का.प्र. रािकुमार रमण

६६११०९८

9851273714

२२ नेपाल वर्द्युत प्रानधकरण दठमी

शािा प्रबन्त्धक सुबोध शमाव

६६३५३२८

9851273715

२३ िुद्ध र्ारुण यन्त्र कायावलय

का.प्र. रािनप्रसाद दाहाल

६६१२३८२

९८५११५०९१३

२४ भक्तपुर उद्योग बाजणज्य सं घ

का. अ. रािुमान बज्राचायव

6614851

9841285577

२५ नेपाल औषधी व्यर्सायी सं घ

महासजचर् वर्नोद प्र. सापकोटा

6632107

9841288675

२६ नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

६. कोरोना Quick Response Team ( QRT)
जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन सनमनतको ननणवयानुसार कोरोना सं क्रमणको प्रनतरोधका लानग
सम्बजन्त्धत ननकायका प्रनतनननध सजम्मनलत Quick Response Team ( QRT) गठन गररएको छ ।
कोरोना प्रकोपको सूचना सं कलन तथा प्रनतरोधका लानग सम्बजन्त्धत ननकाय सं ग समन्त्र्य गरी
पररचालन गने काम QRT ले गनेछ ।
QRT ले आर्श्यक परे को व्यजक्तलाई सदस्यको रुपमा थप गनव सक्ने छ । मुख्य र्ेस
जिल्ला प्रशासन कायावलयमा रहने र आर्श्यकता अनुसार अन्त्यरबाट समेत काम गनव सक्ने छ ।
QRT को छु ट्टै Viber Group बनाइएकोले सूचनाको गोप्यता कायम गदै उच्चतम समन्त्र्य कायम
रहने छ ।
तालीकाः कोरोना प्रनतरोध कायवका लानग गदठत Quick Response Team ( QRT)
नस.नं.

नाम

कायावलय

१

स.प्र.जि.अ. ददनलप प्र. लानमछाने-सं योिक जिल्ला प्रशासन कायावलय

9840108524

२

गणपनत जशबप्रसाद पौडेल - सदस्य

वर्रदल गण सुयवव र्नायक व्यारे क

9851159188

३

प्र.उ. सनबन प्रधान- सदस्य

महानगररय प्रहरी पररसर

९८५१२१५५५५

४

स.प्र.उ. वर्श्व कुमार भट्टराई- सदस्य

सशस्त्र प्रहरी बलनं.२२

९८५१२७२०३४

५

उ.अ.नन. सुरेन्त्र कोइराला - सदस्य

रा.अ.वर्.जिल्ला कायावलय

9851174546

६

जि.स.अ.िगन्नाथ लानमछाने - सदस्य

जिल्ला समन्त्र्य सनमनतको कायावलय

9851276222

७

प्र.प्र.अ. इन्त्रप्रसाद बस्याल- सदस्य

भक्तपुर नगरपानलकाको कायावलय

9841407373

८

प्र.प्र.अ.वर्श्वराि मरानसनी- सदस्य

मध्पुरनथमी नगरपानलका कायावलय

9851190542
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सम्पकव नं

नस.नं.

नाम

कायावलय

सम्पकव नं

९

प्र.प्र.अ.जचरजन्त्िर्ी नतजम्सना- सदस्य

ु ारायण नगरपानलका कायावलय ९८५११७७९५५
चाँगन

१०

प्र.प्र.अ.कमल ज्ञर्ाली- सदस्य

सूयवव र्नायक नगरपानलका कायावलय 9851277111

११

मे.सु. डा.सुनमरा गौतम- सदस्य

भक्तपुर अस्पताल

९८५८०२३०४७

१२

का.प्र. कृष्णबहादुर नमिार- सदस्य

स्र्ास््य कायावलय भक्तपुर

9841884419

१३

प्र.अ. यज्ञराि िोशी- सदस्य सजचर्

जिल्ला प्रशासन कायावलय

७. वर्पदमा पालना गनुव पने सामान्त्य आचरण
कोरोना प्रकोपको पूर् व तयारीको क्रममा तथा सम्भावर्त प्रकोप यस जिल्लामा भएको अर्स्थामा
सं क्रनमत लगायत सर्ैले दे हायका सामान्त्य ननयमहरु पालना गनुप
व दवछ ।
१.

िोक्दा हाछ्यु गदाव नाक र मुि अननर्ायवरुपमा छोप्ने, सं क्रमणलाई ध्यान ददइ थोरै मारै कुरा
गने कुरा गदाव १ नमटरको दुरी कायम गने ।

२.

रुघा िोकी लागेका व्यजक्तहरुबाट टाढा बस्ने र उनीहरुलाई सकेसम्म छु ट्टै बासस्थानको
समेत व्यर्स्था नमलाउने । सं क्रनमत भएको शंका भएमा र्ा रुघा िोकीको लिण दे जिएमा
तुरुन्त्त जचवकत्सकको परामशव नलई हाल्ने।

३.

अस्पतालमा प्रर्ेश गदाव सार्धाननका उपयुक्त उपायहरु अपनाउने

४.

सबैले सम्मानिनक र नम्र ब्यर्हार गने, सहयोगी बन्ने, िानत, धमव, नलङ्ग, भाषा-भेषभषु ा, भेग
र्ा अन्त्य कुनै पनन आधारमा भेदभार् नगने ।

५.

नसालु तथा मादक पदाथव सेर्न नगने ।अजशष्ट, अभर र अस्र्भावर्क आचरण नगने।ररसाउने,
झैझगडा गने र घाउचोट पुर्रयावउने कायव नगने । अनार्श्यक वटकावटप्पणी र अफर्ाह
सं प्रष
े ण नगने ।

६.

सं क्रनमत ब्यजक्तहरु ननददवष्द स्थानमा मार रहने, भाग्ने र्ा भाग्ने कजशस गरे को दे िेमा र्ा
शंका लागेमा तुरुन्त्त िर्र गने ।

७.

सुरिाको लानग िवटएका सुरिाकमीले अननर्ायव रुपमा ब्यजक्तगत स्र्ास््य सुरिा उपकरण
लगाउनु पने तथा आफ्नो पशवनल सेक्युररटी प्रनत जिम्मेर्ार रहनु पने

८.

नडउटीमा िवटएका सुरिाकमीले अनानधकृत व्यजक्त बावहरबाट नभर र सं क्रनमत वर्रामीलाई
नभरबाट बावहर िान नददने, हुलदं गा र िमघट हुन नददने ।

९.

सम्भावर्त वर्पद्को अर्स्थामा जिल्ला जस्थत वर्पद् व्यर्स्थापन सनमनतको ननदे शनका आधारमा
तथा QRT को समन्त्र्यमा सर्ै ननकाय पररचानलत हुने ।
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८. प्रनतकायव योिनामा जिम्मेर्ार ननकायहरू तथा भूनमका
नछमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा कोरोना सं क्रमण भई ज्यान गुमाइरहे को त्य समेतका आधारमा नेपालले पनन यसका लानग पयावि सतकवता अपनाउनुपने
दे जिएको छ ।यस अर्स्थामा भक्तपुर जिल्लामा कोरोना भाईरसको सं क्रमण, रोकथाम, ननयन्त्रण र सिगता व्यर्स्थापनका लानग जिल्ला जस्थत जिम्मेर्ार सम्पूण व
ु सं क्रमण प्रनतकायव योिना तयार गररएको छ ।
सरकारी ननकायहरूको भूनमका र जिम्मेर्ारी उल्ले ि गरी यो सं यक्त
वर्पद् व्यर्स्थापनका चक्रमा आधाररत रही कोराना भाइरसको रोकथाम न्त्यू ननकरण र पूर्त
व यारीका सम्बन्त्धमा आर्श्यक कामहरु दे हायका ननकायहरुले
गररनेछ ।

चरण

गररने कामहरु

१. सर्ै चरणमा



जिम्मेर्ार ननकाय

कोरोना सं क्रमणको सम्बन्त्धमा तोवकएको ब्यजक्तले आनधकारीक

सं योिन र जिम्मेर्ारी
प्र.अ.यज्ञराि िोशी

QRT

श्रोतबाट मार सुचना प्रर्ाह गने ।
२. रोकथाम,
न्त्यूननकरण



र

जिल्ला प्रशासन कायावलय

वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी सम्पकव व्यजक्त तोक्ने र सूचनाको

सर्ै

आदन प्रदान गने ।

जिम्मेर्ार कायावलयहरु, नेपाल

पूर्त
व यारी सम्बन्त्धी
कायवहरु

नगरपानलकाहरु,

सर्ै

स.प्र.जि.अ. ददनलप प्र.लानमछाने
जिल्ला प्रशासन कायावलय

रे डक्रस सोसाइटी



सं क्रमणको

रोकथाम

ननयन्त्रण

र

सिगता

अपनाउन

सर्ै नगरपानलकाहरु

सचेतनामूलक अनभयान ननरन्त्तर सञ्चालन गने

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

आर्श्यकता अनुसार स्र्ास््य सुरिा सामाग्री (मास्क, सेननटाइिर)

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

का.प्र. कृष्णबहादुर नमिार

वर्तरण गने ।


जिल्लानभर िमघट, भीडभाड, िेलकुद, सभा सम्मेलन नगने

जिल्ला प्रशासन कायावलय

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे

गराउन नददने

महानगरीय प्रहरी पररसर

जिल्ला प्रशासन कायावलय
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चरण

गररने कामहरु


जिम्मेर्ार ननकाय

कोरोना भाइरस प्रनतकायव योिना तयार गने र समय समयमा

सं योिन र जिम्मेर्ारी
जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

QRT

का.प्र. कृष्णबहादुर नमिार

अद्यार्नधक गदै रहने।


कालो बिारी र कृनरम अभार् हुन नददन ननयनमतरुपमा बिार

जिल्ला प्रशासन कायावलय

स.प्र.जि.अ. ददनलप प्र.लानमछाने

अनुमगन गने

महानगरीय प्रहरी पररसर

जिल्ला प्रशासन कायावलय

कालाबिारी गने लगायतका कायव ननयन्त्रण गनव गराउन छलफल

घरे ल ु

तथा अन्त्तरवक्रया गने ।

कायावलय



जिल्ला जस्थत अस्पतालहरु उपचारका लानग तयार हालतमा राख्ने,

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय



स्र्ास््यकमीहरु आर्श्यक परे को समयमा स्र्ास््य सेर्ा उपलव्ध

जिल्लाजस्थत अस्पतालहरु



तथा

साना

उद्योग
जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

का.प्र .कृष्णबहादुर नमिार

गराउन तयारी अर्स्थामा राख्ने


सरकारी तथा ननिी अस्पतालहरुमा आइसोले सन किहरु तयार
गने





नेपाली

सेना, सशस्त्र

प्रहरी र

नेपाल

प्रहरीको

व्यारे कमा

वर्रदल गण सूयवव र्नायक व्यारे क गणपनत जशबप्रसाद पौडेल

आइसोले सन र्ाडव र्नाई औषनध, उपकरण र स्र्ास््यकमी तयारी

महानगरीय प्रहरी पररसर

हालतमा राख्ने ।

सशस्त्र प्रहरी बल

स्थानीय तहमा रहे का कजम्तमा १/१ र्टा एम्बुलेन्त्स आर्श्यक

सर्ै नगरपानलकाहरु

मोनडफाइ गरी तयार हालतमा राख्ने


िनतालाई सुसजु चत गरी Movement Control गराउने



नगरपानलकाहरुले आ-आफ्नो िेरमा आर्श्यक पदाव क्र्ारे न्त्टाइन
सं चालन गने स्थान छनौट गरी QRT मा िर्र गने

10

प्र.उ. सवर्न प्रधान

स.प्र.उ. वर्श्व कुमार भट्टराई

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे
जिल्ला प्रशासन कायावलय
QRT

चरण

गररने कामहरु


जिम्मेर्ार ननकाय

एम्बुलेन्त्स चालकका लानग आर्श्यक स्र्स््य सुरिा सामाग्री

सं योिन र जिम्मेर्ारी

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

का.प्र .कृष्णबहादुर नमिार

उपलब्ध गराइ स्र्ास््य सुरिा सम्बन्त्धी अनभमुजिकरण ददने।


स्र्ास््य

मन्त्रालयसं गको

समन्त्र्यमा

जिल्लाभरका

स्र्ास््यकमीहरुका लानग आर्श्यक पने स्र्ास््य सुरिा सामाग्री
(मास्क, सेननटाइिर, वपवपइसुट, स्क्यानर आदद) व्यर्स्था गने


आफ्नो कायावलय तथा पररसर सफा सुग्घर राख्ने सेर्ाग्राही

जिल्लाजस्थत सर्ै कायावलयहरु

QRT

समेतका लानग साबुन पानी, सेननटाइिरको व्यर्स्था गने र
सं भावर्त सं क्रमणको ननगरानी राख्ने ।


वर्षम पररजस्थनतमा स्र्ास््य सेर्ा प्रयोिनका लानग कायावलय भर्न
तथा पररसर एर्ं अन्त्य श्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।



कायावलय प्रमुिले र्ाध्यात्मक पररजस्थनतमा र्ाहे क वर्दा नर्स्ने
र्स्नुपने भएमा प्र.जि.अ.को अनुमनत नलने ।



कालो र्िारी र कृनतम अभार् हुन नददन र्िार अनुगमन गने ।

उद्योग



जिल्लाजस्थत औषनध वर्वक्र गने सं स्था/पसलको अनुगमन गने ।

औषधी

व्यर्सायी



रोग फैलनबाट रोक्न िनचेतनामुलक कायवक्रम गने

उपभोक्ता,

परकार

कोरोना सं क्रमण भइ हाले को जस्थनतमा सोको सूचना सं कलन गने

QRT


३. सम्भावर्त वर्पद्को 
अर्स्था

नागररकलाई सुसूजचत गराउने तथा अफर्ाह ननरुत्सावहत गने



सं क्रनमत िेरबाट सुरजित तर्रले वर्रामी अस्पतालमा पठाउने



उपचार एर्ं सं क्रमण रोकथामका लानग आर्श्यक िनशजक्त श्रोत
साधन पररचालन गने
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र्ाजणज्य

सं घ, नेपाल
सं घ,

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे
जिल्ला प्रशासन कायावलय

नागररक

समाि
प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे
जिल्ला प्रशासन कायावलय
QRT

चरण

गररने कामहरु

जिम्मेर्ार ननकाय

सं योिन र जिम्मेर्ारी

सं क्रमणको कारणले वर्षम पररजस्थनत उत्पन्न भएमा तोवकएको

वर्रदल गण सूयवव र्नायक व्यारे क

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे

इलाका Lock Down गनव योिना र्नाई तयार रहने ।

महानगरीय प्रहरी पररसर



र्ाडव भएका व्यारे कहरुमा उपचार व्यर्स्था नमलाउने।

सशस्त्र प्रहरी बल नं . 22



अत्यन्त्त िरुरी कामका लानग कारण िुलाइएको अनुमनतनबना

महानगरीय प्रहरी पररसर



वहँडडुलमा पूणव रोक लगाउने, अर्ज्ञा गरे कारबाही गने,


अस्पतालहरुको सुरिा व्यर्स्थापन गने



नबरामीलाई अस्पताल पुयावउन एम्बुलेन्त्स व्यर्स्था गने,



सशस्त्र प्रहरी बल नं . 22

जिल्ला प्रशासन कायावलय
QRT

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे
जिल्ला प्रशासन कायावलय
QRT

रोगको सम्बन्त्धमा सामाजिक सं िाल लगायतका माध्यमबाट
अफर्ाह फैलन नददने
औषनध, िाद्यान्न, पेट्रोनलयम पदाथव र ग्यास िस्ता अत्यार्स्यक

जिल्ला प्रशासन कायावलय

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे

सेर्ाको आपूनतव व्यर्स्था नमलाउने,

महानगरीय प्रहरी पररसर

जिल्ला प्रशासन कायावलय



कालो र्िारी गनेलाई कडा कारबाही गने,

सशस्त्र प्रहरी बल नं



आर्श्यकता अनुसार सुरिाकमी पररचालन गने



सं क्रनमत वर्रामीको उपयुक्त उपचार गने, रे फर गनुव पने अर्स्थामा

जिल्लाजस्थत सर्ै अस्पताल र

सो अस्पताल सं ग समन्त्र्य गरी रे फर गने ।

स्र्ास््य सं स्थाहरु





स्र्स््यकमी, अस्पतालका वर्रामी, िटने सुरिाकमी एर्म् अन्त्य
व्यजक्तहरुलाई सं क्रमण फैलन नददन आर्श्यक प्रर्न्त्ध गने ।



आइसोले सनमा बेड, जचवकत्सक, अजक्सिन र अन्त्य आर्श्यक
उपकरण तयारी हालतमा राख्ने ।



प्रयोग भएका उपकरणहरु तथा फोहोरमैला र वर्कारिन्त्य
पदाथवहरु उपयुक्त तररकाबाट वर्सिवन गने



औषनध पसल, प्रयोगशालाहरु चौवर्सै घण्टा िुला राख्ने
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QRT

QRT/ जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

चरण

गररने कामहरु


जिम्मेर्ार ननकाय
सर्ै

सं योिन र जिम्मेर्ारी

जिल्लाजस्थत सर्ै स्र्ास््य सं घसस्थाहरुले आफ्नो स्र्ास््य सेर्ा

जिल्लाजस्थत

ननिी,

QRT/ जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

सूचारु रािी स्र्ास््य कायावलय र भक्तपुर अस्पतालसं गको

सामुदायीक स्र्ास््य सं स्थाहरु

भक्तपुर अस्पताल

रे डक्रस सोसाइटी

QRT/ जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

समन्त्र्य र सहकायवमा रही सहयोग गने ।


सचेतनामूलक कायवक्रमहरुलाई ननरन्त्तरता ददने



रक्तसं चार सेर्ा िुल्ला राख्ने



सं क्रमणमुक्त हुने वकनसमले रगत सं कलन र वर्तरण गने



स्र्ास््य सुरिा सामाग्री वर्तरण गने ।



रोग फैलनबाट रोक्न िनचेतनामुलक कायवक्रम गने

सर्ै नगरपानलकाहरु

प्र.जि.अ.हुमकला पाण्डे

जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

जिल्ला प्रशासन कायावलय

गने

सं चारकमी परकारहरु

वर्िुली, टे नलफोन, िानेपानी सेर्ा ननर्ावधरुपमा अर्रोध रवहत

टे नलकम,

सं चालन गने

प्रानधकरण,KUKL

जिल्ला प्रशासन कायावलय

जिल्लाजस्थत औषनध वर्वक्र गने सं स्था/पसलले तोवकएको मूल्यमा

QRT, जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

QRT/ जिल्ला स्र्ास््य कायावलय

औषनध वर्वक्र गने । सो को अनुगमन ननरन्त्तर गने ।

औषनध व्यर्सायी सं घ






नागररकलाई सुसूजचत गराउने तथा अफर्ाह र हल्ला ननरुत्सावहत
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वर्द्युत

स.प्र.जि.अ. ददनलप प्र.लानमछाने

