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 नोवेल कोरोना भाईरस प्रजाती, भाईरसहरुको एउटा ठूलो
पररवार मध्येको एक सदस्य हो।

 यसको सकं्रमणबाट हुने रोगलाई COVID 19 भननन्छ।
 जसमा सामान्य ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा कठठनाई
देखख अत्यन्त शारीररक समस्या उत्पन्न भई रोगीको
मतृ्यु समेत हुनसक्छ।



 श्वास प्रश्वासको समस्या भएको व्यक्क्तमा ज्वरो र खोकी वा श्वास
प्रश्वासमा कठठनाई जस्ता कम्तीमा एउटा लक्ष्ण तथा चिन्ह भएको र
उक्त समस्याको अन्य कारण थाहा नभएको र १४ ठदन पठहला COVID
19 को संक्रमण फैललएको क्षेत्रबाट आएको व्यक्क्त, यात्रु अथवा त्यस
देशका नागररक सँग प्रत्यक्ष सम्पकक मा रहेको व्यक्क्त वा

 श्वास प्रश्वासको समस्या भएको व्यक्क्त जो लक्ष्ण देखा पनुक भन्दा १४
ठदन अगाडी COVID 19 रोग यककन भएको व्यक्क्त संग प्रत्यक्ष
सम्पकक मा रहेको व्यक्क्त वा

 अन्य कुनै कारण ववना ज्वरो र खोकी वा श्वास प्रश्वासमा कठठनाई
जस्ता कम्तीमा एउटा लक्ष्ण तथा चिन्ह भएका व्यक्क्तलाई अस्पतालमा
भनाक गरर उपिार गनक आवश्यक भएको।



 क्क्लननकल चिन्ह तथा लक्ष्ण जेसकैु भएतापनन
प्रयोगशाला परीक्षणबाट COVID 19 भाईरस पोक्जठटभ
भएका व्यक्क्त



 यो रोग २०७६ पौष १५ मा पठहलो पटक िीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरमा
देखखएको चथयो।

 २०७६ पौष २४ गते WHO ले वुहानका बबरामीहरुमा नयाँ कोरोना भाईरस
भेठटएको भन्दै त्यसलाई नोवेल कोरोना भाईरस २०१९ भनी घोषणा गररएको।

 २०७६ माघ ९ मा पठहलो बबरामी भेठटएको।
 २०७६ ितै्र २५ गते सम्म ववश्वका १९५ राष्ट्रहरुमा जम्मा १४,२८,४२८ ना

संक्रलमत भेठटएका र ८२,०१९जनाको मतृ्यु भईसकेको र ३,००,१९८ जना ननको
भईसकेका छन।्

 पनछल्लो समयमा यस रोगबाट ईटाली, स्पेन, अमेररका, फ्रान्स तथा बेलायत
बढी प्रभाववत देखखन्छन।्

 भारतमा लगभग ५,००० संक्रलमत भेठटएका छन ् भने १२४ जनाको मतृ्यु
भईसकेको छ।



 हाल सम्म जम्मा ९ ववरामी COVID 19 पोक्जठटभ देखखएका
छन।्

 जसमध्ये १ जना ननको भएका छन ् भने कुनै पनन
बबरामीको मतृ्यु भएको छैन।

 हाल सम्मको अध्ययन अनुसार यस रोगले वदृ्ध-वदृ्धा,
श्वास-प्रश्वासको रोग भएको तथा अन्य कारणले प्रनतरक्षा
शक्क्त कमजोर भएका व्यक्क्तलाई बढी प्रभाववत पाने गरेको
देखखन्छ।



 संक्रलमत व्यक्क्तले खोक्दा, हाक्छछउ गदाक ननस्केका कण तथा
नछटाहरु स्वस्थ व्यक्क्तको हात, नाक, मुख, आँखा वा
शरीरको अन्य भागमा परर कुनै कारणवश श्वास प्रश्वासको
माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्क्तको शरीर लभत्र प्रवेश भएमा।

 अन्य माध्यम- संक्रलमत व्यक्क्तले खोक्दा, हाक्छछउ गदाक
हातले छोपेर गरेको र सोही हात अरु सँग लमलाउदा,
मास्कको प्रयोग गदाक, संक्रलमत हातले खोलेको ढोका, झ्याल,
िुकुल, ह्याक्न्डल, टेबल, कुसीमा भाईरस संक्रलमत भई
स्वस्थ व्यक्क्तले छोएमा।



 कोरोना भाईरस शरीर लभत्र प्रवेश गरेको २-१४ ठदन लभत्र 
लक्षण देखखन्छ।

 सामान्य लक्षण
◦ ज्वरो आउने (१००.४)
◦ खोकी लाग्ने
◦ श्वास फनक कठठनाई हुने

 गम्भीर लक्षण
◦ कडा ननमोननया
◦ मगृौला काम नगने



 हाल सम्म यो रोगको कुनै ववशषे औषधी वा भ्याक्क्सन
पत्ता लागेको छैन।

 स्वास््य ससं्थाहरुमा लक्षण अनसुारको उपिार
व्यवस्थापन गररन्छ।



 खाना बनाउन,ु खानु अनघ, ठदसा वपसाब गरे पनछ, फोहोर वस्तु छोए
पनछ ननयलमत रुपमा साबुन पानीले लमचिलमचि कम्तीमा २० सेकेन्ड
सम्म हात धुने।

 स्याननटाईजरको प्रयोग गने।
 मास्क, ठटस्यु पेपर, रुमालको प्रयोग गने।
 ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वास को समस्या भएमा जो कोही व्यक्क्तको
सम्पकक बाट टाढा बस्ने।

 हात नलमलाउने, नमस्कार गने।
 अनावश्यक रुपमा जनावरको सम्पकक मा नआउने।
 सामाक्जक दरुी कायम गने।
 लभडभाड नगने।



 सकं्रलमतको हेरिाह तथा उपिार गने व्यक्क्तहरु
 ६० वषक भन्दा बढी उमेरका व्यक्क्तहरु
 उछि रक्तिाप, मटुु रोग, मधमेुह, दीघक श्वास प्रश्वास
रोगी, क्यान्सर लागेका व्यक्क्तहरु

 जमघट हुने स्थानमा आवतजावत गने व्यक्क्तहरु
 ववदेश भ्रमणबाट आएका व्यक्क्तहरु र नतनीसँग
सम्पकक मा रहेका व्यक्क्तहरु



 जनिेतना अलभवदृ्चध।
 २०७६ िैत्र ११ गतेबाट साघुटँार र लसररसे नाकामा स्वास््यकमी र सुरक्षाकमी माफक त ्

हेल्थ डसे्क स्थापना गरर सञ्िालनमा रहेको।
 स्वास््य िौकी तथा वडा कायाकलयहरुमा मास्क तथा स्याननटाईजर, ग्लोभस ववतरण

गररएको।
 Quarantine ननमाकण गरर २२ बेड तयार गररएको।
 एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखखएको।
 स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमनतको बैठक बसेको।
 स्वास््य संस्था तथा हेल्थ डसे्क अनुगमन गररएको।
 ववदेशबाट आएकाहरुको अनुगमन गररएको।
 PPE तथा Thermo Gun को व्यवस्थापन गररएको।
 प्रत्येक ठदन त्यांक संकलन गरर अध्यावचधक गररएको।



 ववदेशबाट आएका नेपालीहरुको अनगुमन तथा
Quarantine व्यवस्थापन।

 लक डाउन व्यवस्थापन।
 PPE तथा Thermo Gun को आपूनतक व्यवस्थापन।
 ननयलमत कायकक्रमको लाचग अत्यावश्यक औषधीको
आपूनतक व्यवस्थापन।

 दैननक ज्यालादारी गने मजदरुहरुका लाचग राहत
व्यवस्थापन।




