
Novel Corona Virus

नोवेल कोरोना भाइरस -२०१९ 
(COVID-19)

Coronavirus Disease

प्रदशे सरकार

गण्डकी प्रदशे

सामाजीक बिकाश मन्त्रालय

स्वास््य निरे्दशिालय
पोखरा



कोरोनाभाइरस

 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

 Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
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कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो पररवार हो जनु 
सामान्य चिसोदेचि ललएर गम्भीर रुप ललन सक्दछ ।
(Severe Acute Respiratory Infection)

Avian Influenza

MERS CoV
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Emerging viruses
लिश्वमा नया नया प्रजालिका भाइरसहरु  देिापने क्रम जारी छ र साववजलनक जनिाहरुको स्वास््यको लागी 
िनुौलिहरु उत्पन्न गदै आएको छ ।

श्वास-प्रश्वास रोग लनम्त्याउने भाइरस का उदहारणहरु 

• 2002: Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS- CoV)

• 2004: H5N1

• 2005: H5N7

• 2009: H1N1 influenza

• 2012: Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS- CoV)

• 2018:  Nipah virus

• 2019: COVID-19



िढ्दो जोचिमका कारणहरु  
• जनसंख्या वदृ्धि, (Increasing population size)

• मौसम पररविवन, (Climate change)

• िढ्दो सहरीकरण, (Increasing urbanization)

• अन्िरावद्धिय यात्रा / प्रवास (Increasing 

population mobility)
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भाइरस कसरी देिा पदवछ?
७०-८०% देचिने emerging र re-emerging viral diseases जनुोद्धिक मूलको
रुपमा चिलनन्छ, जनु जनावर/पश-ुपन्छीहरू र मालनस लिि सानव सक्ने क्षमिा िोकेको हनु्छ 



३१ लिसेम्िर २०१९ मा पद्धहलो पिक िीनको हिेुई 
प्रान्िको वहुान शहरमा देचिएको हो 

संक्रमण को सामान्य लक्षणहरु
• ज्वरो (१००.४º F भन्दा मालि)
• रुघा र िोकी 
•श्वास प्रश्वासमा समस्या

Mode of transmission:

• पशु स्रोि सम्भविः प्रािलमक स्रोि देचिन्छ (वहुान प्रकोप)
• संक्रलमि लिरामीको नचजकको सम्पकव पलछ यो एक व्यचििाि

अको व्यचि मा सनव सक्दछ

नोिेल कोरोन भाइरस (COVID-19) 



जोचिममा रहेका व्यचिहरू:

• पररवारका सदस्यहरू वा स्वास््य सेवाकमीहरू जसले COVID-19 िाि संक्रलमि
व्यचिलाई हेरिाह गरररहेका छन्

• जनावरहरूसँग नचजकको सम्पकव मा रहेका व्यचिहरू (उदाहरणका लालग प्रत्यक्ष
पशु िजारका कायवकिावहरू)

• िढी उमेरका व्यचि र अरु स्वास््य समस्या जस्िै दम, मधमेुह, मिुु रोलग भएका
व्यचिहरु िढी जोचिममा रहेको देचिएको छ ।



March 1st Situation Update

Global update – COVID – 19



COVID-19 estimates on clinical severity (n=17185)

2 % 

critical

15% severe

82% mild

Source: China NHC  14/02/2020



2019-nCoViD नेपालको अवस्िा

३२ वर्व परुुस, 
िीनमा हदुा िोकी
लागेको अवस्िा 

१० ददन देचि लागेको 
िोकी को उपिारका
लालग लिरामी सकु्रराज 
infectious र ट्रद्धपकल 
लिचजज अस्पिाल आए 

२४ घण्िाको लनगरानी 
मा लिरामी afebrile र
स्वा्य अवस्िामा सधुार 
देिेपलछ लिरामीलाई 
लिस्िाजव गररएको

पठाईएको नमनुामा 
नोिेल कोरोना भाइरस
(COVID-19) संक्रलमि 

भएको पषु्ठी

वहुानिाि कुचन्मंग हदैु 
काठमािौँ आए

• NPHL मा Throat 
sample इन््लूएन्जाका 
लालग जाि गररएको
(Result-Negative)

• लिरामीको serum 
sample पलन ललद्धयएको

२८ परु् २०७६ मा ललईएको 
throat sample (oropharyngeal)
र १ माघ २०७६ मा ललईएको

serum sample जािका लालग 
School of Public Health, the 

University of Hongkong 
पठाईएको

31 December 2019 13 January 2020 17 January 2020 23 January 2020

9 January 2020 15 January 2020 21 January 2020
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१५  परु् २०७६ 

२४ परु् २०७६ 

२८ परु् २०७६ 

१ माघ २०७६ 

३ माघ २०७६ 

७ माघ २०७६ 

९ माघ २०७६ 

Source: कोयोना िाइयस (2019-nCoV) acute respiratory disease सम्फन्धी िवा्म ऺ ेेत्रको प्रििकामिआइिफाय | २६ भाघ २०७६ (९ पेब्रअु यी २०२०)
https://drive.google.com/file/d/1RN9jz_TM6e6EcytPgspt485TfBeqSJKX/view

https://drive.google.com/file/d/1RN9jz_TM6e6EcytPgspt485TfBeqSJKX/view


यस भाइरसको संक्रमणिाि कसरी िच्न सद्धकन्छ?

• लनयलमि रुपमा स्यानीिाईजरले हाि सफा गने वा सािनु-पानीले हाि धनुे 

• िोक्दा वा हाछंु् गदाव मास्क Tissue paper वा कुद्धहनोले नाक र मिु छो्ने 

• ्ल ुजस्िो लक्षण देिाउने जो कोहीको सम्पकव िाि िाढा रहने र यदद ज्वरो, िोकी र 

सास फेनव गाह्रो  जस्िो लक्षण देचिएमा चिद्धकत्सकसंग परामशव ललने।

• पश ुिजार जाँदा  जीउँदो  जनावरहरूको प्रिक्ष्य सम्पकव िाि िाढा रहने 

• पशजुन्य मास/ु अन्िा राम्रो संग पाकेको मात्र िाने



उचिि व्यवहार
• िोक्दा र हाछंु् गदाव नाक र मिु वा कुद्धहनोले छो्ने वा पछु्ने कागजले छो्नहुोस र पछेुको 

कागज िरुुन्िै फोहोर फाल्ने ।

• कोरोना भाइरस प्रभाद्धवि देशहरुिाि आउने नेपाली नागररकहरुमा दईु हप्ता लभत्र रुघािोकी 
लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँिी, िाउको दिेुमा, श्वासप्रश्वासमा आत्यालधक समस्या भएमा िरुुन्ि 
नचजकको स्वास््य संस्िामा सम्पकव  गने ।

• श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू भएका व्यचिहरूलाई अरूको सरुक्षाको लालग मास्क प्रयोग गनव लगाउन ु
पदवछ ।

• संकास्पद वा संक्रमण पषु्टी भएको व्यचिको नचजकको सम्पकव मा आएको व्यचिले स्वास््य 
कमीसंग परामशव ललने 



गनव हनेु ।
• व्यलिगि सरसफाई (personal hygiene) गने 

• लनयलमिरुपमा सािनु-पानीले पलन हाि धनुे िानी 
िसाल्ने वा स्यानीिाईजरले हाि सफा गने

• िोक्दा वा हाछंु् गदाव नाक र मिु छो्ने मास्कको 
प्रयोग गने 

• आवश्यक परेमा िरुुन्िै स्वास््य संस्िामा सम्पकव  गने 
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गनव नहनेु ।

• लिरामी भएको िेलामा यात्रा नगने

• रुघा, िोकी ििा श्वास प्रश्वासका लिरामीको नचजकको 

सम्पकव मा नआउने 

• माछा मासकुो िजार जाँदा  जीउँदो  जनावरहरूको 

प्रिक्ष्य सम्पकव िाि िाढा रहने 

• माछा मासकुो िजार वा पश ुपालन केन्र भसवक नजाने 



हाि धनेु प्रद्धक्रया 
को सम्पूणव अवलध

२०-३० सेकेन्ि
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Myths

सिै उमेरका व्यचिहरु प्रभाद्धवि हनु सक्छन ।
िढी उमेरका व्यचि र अरु स्वास््य समस्या जस्िै दम, मधमेुह, मिुु रोलग भएका व्यचिहरु
िढी जोचिममा रहेको देचिएको छ ।

के नोिेल कोरोना भाइरस ले िढी उमेरका व्यचिलाई असर गदवछ? के यवुा
उमेरका मालनसहरु पलन जोचिममा छन् ?
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Myths

के कोरोना भाइरसिाि िच्न र उपिार गनव कुनै और्लध छ ?

संक्रलमि व्यचि ले उचिि स्वास््य सेवा ललनु पदवछ। WHO ले
अनसुन्धान र और्लध लिकासका लालग द्धवलभन्न लनकायसंग कायव गदैछ ।
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Myths

के एन्टिबायोटिक ले भाइरस लिरुि काम गछव ? 

कोरोना भाइरसका लालग कुनै पलन एन्टिबायोटिकले काम गदैनन।् िर, यदद िपाई
अस्पिाल मा भनाव हनुभुएको र ब्याक्िेररयाको संक्रमण छ भने एन्टिबायोटिक 

ललनपुछव ।
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Myths

लसनुमा केद्धह antimicrobial गणु हनु्छ ।
िर लसनु िादा कोरोनाको संक्रमणिाि िच्न
सद्धकन्छ भनेर अद्धहलेको महामारी िाि कुनै
प्रमाण/अध्यन पत्ता लागेको छैन ।

के लसनु िादा कोरोनाको संक्रमणिाि िच्न सद्धकन्छ ?



Risk Communication: 
Frequently Asked Questions 
(FAQs)

प्राय सोधिने प्रश्न 
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COVID-19 को संक्रमण रोकथामका लागी प्रदेश स्वास््य
निदेशिालयका कृयाकलापहरु

प्रदेश स्वास््य निदेशिालय
गण्डकी प्रदेश



सरोकारवालाहरु
• सामाजिक बिकाश मन्त्रालय
• प्रदेश स्वास््य निदेशिालय
• स्वास््य कायाालय
• महािगरपाललका
• पयाटि िोडा
• यातायात सलमतीहरु
• प्राईभेट मेडडकल कलेिहरु
• प्राईभेट अस्पतालहरु
• होटल एसोलसएसि
• रेष्टुरेण्ट एसोलसएसि
• परकार महासघं



टास्क फोसा (Task force)
Chairperson – Director, Health Directorate 

Members

- Ministry of Social Development

- Pokhara Municipality

- Pokhara Academy of Health Science

- Manipal Teaching College

- Gandaki Medical College

- Hotel Association of Nepal (HAN)

- Restaurant and Bar Association of Nepal (REBAN)

- Travel Association

- Medical Laboratory Association of Nepal (MELAN)

- Association of Private Hospital In Nepal (APHIN)

Member secretary and spoke person – Public health officer, Health Directorate 



प्रदेश स्वास््य निदेशिालयले गरेका प्रयासहरु
• िहुसगंठिात्मक िैठक

• टास्क फोसाको गठि

• अस्पतालहरुमा आइसोलेसि िाडाको यककि (PAHS, GMC, Manipal, Charak Memorial and 

INF)

• HUB and Satellite अस्पतालको यककि

• स्वास््य सम्िजन्त्ि सचुिा सामाग्री बितरण

• ताललम संचालि



प्रदेश स्वास््य निदेशिालयले गरेका प्रयासहरु….क्रमश
• हेल्थ डसे्कको स्थापिा
• ब्यजततगत सुरक्षा सामाग्रीको खरीद प्रकक्रया
• रेडडयोमा ििचेतिामुलक कायाक्रम संचालि
• िेभसाइटिाट दैनिक कृयाकलापहरुको अपडटे
• िााँचका लागी स्याम्पल ललिे, कोल्डचोि ब्यिस्थापि र यातायातको ब्यिस्थापि 
• पोखरा अन्त्तराजष्टय बिमािस्थलमा कायारत चाइनिि कामदारहरुको दैनिक निगरािी
• गण्डकी प्रदेश स्वास््य आपतकाललि ब्यिस्थापि केन्त्रिाट संचार र समन्त्वयको 
ब्यिस्था



भबिष्यको योजना
• ल्यािमा काम गिे कमाचारीहरुका लागी ताललम

• आइसोलेसि वाडामा काम गिे कमाचारीहरुका लागी ताललम

• ब्यजततगत सरुक्षा सामाग्रीको खरीद प्रकक्रया

• पोखरा अन्त्तराजष्टय बिमािस्थलमा स्वास््य युनिटको स्थापिा र कमाचारी ब्यिस्थापि

• रोग ब्यिस्थापि केन्त्रको स्थापिाका लागी समन्त्वय
• १०० िेडको अस्पताल
• २०० िेडको तवान्त्टााइि भिि
• Hub, satellite and district hospitals संग सहकाया
• रतु संचारको ब्यिस्था (लभडडयो कन्त्फरेन्त्सको ब्यिस्था)



Proposed building of the hospital and quarantine facility 



परपबरकामा आएका समाचारहरु ….



रेडडयो तथा टेलललभििमा कोरोिा भाईरस सम्िजन्त्ि सम्िाद ….



आइसोलेसि वाडाको अिुगमि



• पोखरा अन्त्तराजष्टय बिमािस्थल ब्यिस्थापकसंगको समन्त्वयात्मक िैठक

Risk communication and discussion regarding Corona Virus in Pokhara International Airport



लमती २०७६।११।२२ गतेको ददि स्वास््य निदेशिालयमा प्रादेलशक स्वास््य आपतकाललि काया संचालि केन्त्रको टास्क फोसा िठैक सम्पन्त्ि भएको छ । 
स्वास््य निदेशिालयका निदेशक डा. बििोद बिन्त्द ुशमााको अध्क्क्षतामा सम्पन्त्ि उतत िठैकका मखु्य उपलब्िीहरु यस प्रकार छि   ।

१, कोरोिा भाईरस ब्यिस्थापिका लागी बिषशेज्ञ टोली गठि भयो ।
• क, डातटर अिुाि आचाया, संयोिक
• ख, डातटर गोख्ले, सदस्य 
• ग, डातटर राम शे्रष्ठ, सदस्य 
• घ, डातटर पदम खड्का, सदस्य 
• ड, डातटर सरोि पोखरेल, सदस्य 
• च, डातटर राजिि लालचि, सदस्य सचचव

२, प्रेषण अस्पताल सम्िन्त्िमा

• यस िठैकिाट कोरोिा भाईरसको संकास्पद ब्यजतत आएमा शरुुको पे्रषण अस्पतालको रुपमा परुािो चरक अस्पतालमा लिैािे िहााँ ICU सदहतको ३० 
वटा िेड उपलब्ि रहेका छि । त्यसपनछ क्रमश गण्डकी मेडडकल कलेि, मनिपाल अस्पताल, हररयोखका  अस्पताल, चगरीिा प्रसाद श्वासप्रश्वास 
अस्पतालमा लिैािे र यदद यी अस्पतालमा पनि शयैाको अभाि भएमा पोखरा स्वास््य बिज्ञाि प्रनतष्ठािको परैु अस्पताल खाली गराउिे निणाय भयो ।

३, सि ैप्रेषण अस्पतालका ५/५ ििा ल्याि सदहतको मेडडकल दटमलाई २०७६।११।२३ गते स्वास््य निदेशिालयमा ताललम ददिे निणाय भयो ।

टास्क फोसस िैठक !!
Epidemiologist
MDGP
Physician
Communication officer
Micro biologist





जजल्लामा भैरहेका क्रियाकलापहरु

िहुसगंठिात्मक िैठक
टास्क फोसाको गठि
अस्पतालहरुमा आइसोलेसि िाडाको यककि 
ररफरल अस्पतालको यककि
स्वास््य सम्िजन्त्ि सचुिा सामाग्री छपाई तथा 
बितरण
स्थानिय रेडडयोमा सदेंश प्रशारण
स्वास््यकमी, सरोकारवाला, म.स्वा.से ताललम 
सचंालि

PHEOC, Pokhara सगंको नियलमत सचंार
Rapid Response Team (RRT)  को गठि
अपतकाल मेडडकल दटमको गठि
श्रोत पररचालि (HR trained, ambulance, fund)

ििार अिुगमि



Thank you

PHEOC Cont. No: 061-524074 


