
Novel Corona Virus

नोवेल कोरोना भाइरस -२०१९

(COVID-19)

Coronavirus Disease

प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

सामाजीक बिकाश मन्त्रालय

स्वास्थ्य ननरे्दशनालय
पोखरा



कोरोनाभाइरस

 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

 Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
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कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो पररवार हो जुन सामान्य

बिसोदेखख बलएर गम्भीर रुप बलन सक्दछ ।

(Severe Acute Respiratory Infection)
Avian Influenza

MERS CoV
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Emerging viruses
बिश्वमा नया नया प्रजाबिका भाइरसहरु देखापने क्रम जारी छ र साववजबनक जनिाहरुको स्वास्थ्यको लागी िुनौबिहरु

उत्पन्न गदै आएको छ ।

श्वास-प्रश्वास रोग बनम्त्याउने 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



बढ्र्दो जोखिमका कारणहरु

• जनसंख्या वृखि, (Increasing population size)

• मौसम पररविवन, (Climate change)

• िढ्दो सहरीकरण, (Increasing urbanization)

• अन्तरावबरि य यात्रा / प्रवास (Increasing population 

mobility)
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भाइरस कसरी रे्दिा पर्ददछ?

७०-८०% देखखने emerging र re-emerging viral diseases जुनोबिक मूलको

रुपमा बिबनन्छ, जुन जनावर/पशु-पन्छीहरू र माबनस बिि सानव सके्न क्षमिा िोकेको हुन्छ



३१ निसेम्बर २०१९ मा पबहलो पिक िीनको हुिेई प्रान्तको
वुहान शहरमा देखखएको हो

संक्रमण को सामान्य लक्षणहरु

•ज्वरो (१००.४º F भन्दा माबि)

• रुघा र खोकी

• श्वास प्रश्वासमा समस्या

Mode of transmission:

• पशु स्रोि सम्भविः प्रािबमक स्रोि देखखन्छ (वुहान प्रकोप)

• संक्रबमि बिरामीको नबजकको सम्पकव पबछ यो एक व्यखििाि

अको व्यखि मा सनव सक्दछ

नोबेल कोरोन भाइरस (COVID-
19) 



जोखिममा रहेका व्यखिहरू:

• पररवारका सदस्यहरू वा स्वास्थ्य सेवाकमीहरू जसले COVID-19 िाि संक्रबमि

व्यखिलाई हेरिाह गरररहेका छन्

• जनावरहरूसँग नबजकको सम्पकव मा रहेका व्यखिहरू (उदाहरणका लाबग प्रयक्ष

पशु िजारका कायवकिावहरू)

• िढी उमेरका व्यखि र अरु स्वास्थ्य समस्या जसै्त दम, मधुमेह, मुिु रोबग भएका

व्यखिहरु िढी जोखखममा रहेको देखखएको 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 अवस्था

३२ वर्व पुरुस, िीनमा

हुदा खोकी लागेको
अवस्िा

१० बदन देखख लागेको

खोकी को उपिारका

लाबग बिरामी सुक्रराज
infectious र िि बपकल
बिबजज अस्पिाल आए

२४ घण्टाको बनगरानी मा
बिरामी afebrile र

स्वाथ्य अवस्िामा सुधार

देखेपबछ बिरामीलाई
बिस्िाजव गररएको

पठाईएको नमुनामा नोिेल
कोरोना भाइरस (COVID-
19) संक्रबमि भएको पुष्ठी

वुहानिाि कुखमंग हुदै
काठमािौ ँआए

• NPHL मा Throat 
sample इन्लूएन्जाका

लाबग जाि गररएको

(Result-Negative)
• बिरामीको serum 
sample पबन बलबयएको

२८ पुर् २०७६ मा बलईएको throat 
sample (oropharyngeal) र १
माघ २०७६ मा बलईएको serum 
sample जािका लाबग 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 पुष २०७६

२४ पुष २०७६

२८ पुष २०७६

१ माघ २०७६

३ माघ २०७६

७ माघ २०७६

९ माघ २०७६

Source: कोयोना िाइयस (2019-nCoV) acute respiratory disease सम्त्फन्धी िवाथ्म  ऺ ऺे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 संक्रमणबाट कसरी बच्न सनकन्छ?

• बनयबमिरुपमास्यानीिाईजरले हािसफा गने वा सािुन-पानीले हाि धुने

• खोक्दा वा हाछंु् गदाव मास्क Tissue paper वा कुबहनोले नाक र मुख छोपे्न

• लु जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पकव िाि िाढा रहने र यबदज्वरो, खोकी र सास फेनव

गाह्रो जस्तो लक्षण देखखएमा बिबकत्सकसंग परामशव बलने।

• पशु िजार जाँदा जीउँदो जनावरहरूको प्रिक्ष्य सम्पकव िाि िाढा रहने

• पशुजन्य मासु/ अन्डा राम्रो संग पाकेको मात्र खाने



उनित व्यवहार
• खोक्दा र हाछंु् गदाव नाक र मुख वा कुबहनोले छोपे्न वा पुछ्ने कागजले छोपु्नहोस र पुछेको कागज

िुरुनै्त फोहोर फाल्ने ।

• कोरोना भाइरस प्रभाबवि देशहरुिाि आउने नेपाली नागररकहरुमा दुई हप्ता बभत्र रुघाखोकी लागेमा, 

ज्वरो आएमा, घाँिी, िाउको दुखेमा, श्वासप्रश्वासमा आयाबधक समस्या भएमा िुरुन्त नबजकको स्वास्थ्य

संस्िामा सम्पकव गने ।

• श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू भएका व्यखिहरूलाई अरूको सुरक्षाको लाबग मास्क प्रयोग गनव लगाउनु

पदवछ ।

• संकास्पद वा संक्रमण पुरी भएको व्यखिको नबजकको सम्पकव मा आएको व्यखिले स्वास्थ्यकमीसंग

परामशव बलने



गनद हुने ।

• व्यबिगि सरसफाई (personal hygiene) गने

• बनयबमिरुपमा सािुन-पानीले पबन हाि धुने िानी िसाल्ने

वा स्यानीिाईजरले हाि सफा गने

• खोक्दा वा हाछंु् गदाव नाक र मुख छोपे्न मास्कको प्रयोग

गने

• आवश्यक परेमा िुरुनै्त स्वास्थ्य संस्िामा सम्पकव गने
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गनद नहुने ।

• बिरामी भएको िेलामा यात्रा नगने

• रुघा, खोकी ििा श्वास प्रश्वासका बिरामीको नबजकको

सम्पकव मा नआउने

• माछा मासुको िजार जाँदा जीउँदो जनावरहरूको प्रिक्ष्य

सम्पकव िाि िाढा रहने

• माछा मासुको िजार वा पशु पालन केन्द्र भसवक नजाने



हात धुने प्रनक्रया

को समू्पणद अवनध

२०-३० सेकेन्ड
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Myths

सिै उमेरका व्यखिहरु प्रभाबवि हुन सक्छन ।

िढी उमेरका व्यखि र अरुस्वास्थ्यसमस्या जसै्त दम, मधुमेह, मुिु रोबग भएका व्यखिहरु

िढी जोखखममा रहेको देखखएको छ ।

के नोिेल कोरोना भाइरस ले िढी उमेरकाव्यखिलाई असर गदवछ? के युवा

उमेरका माबनसहरु पबन जोखखममा छन् ?
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Myths

के कोरोना भाइरसबाट बच्न र उपिार गनद कुनै औषनध छ ?

संक्रनमत व्यखि ले उनित स्वास्थ्य सेवा नलनु पर्ददछ। WHO ले

अनुसन्धान र औषनध नबकासका लानग नवनभन्न ननकायसंग कायद

गरै्दछ ।
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Myths

के एखििायोबिक ले भाइरस बिरुि काम गछव ? 

कोरोना भाइरसका लानग कुनै पनन एखिबायोनटकले काम गरै्दनन्। तर, यनर्द

तपाई अस्पताल मा भनाद हुनुभएको र ब्याके्टररयाको संक्रमण छ भने

एखिबायोनटक नलनुपछद ।
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Myths

लसुनमा केनह antimicrobial गुण हुन्छ ।

तर लसुन िार्दा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न

सनकन्छ भनेर अनहलेको महामारी बाट कुनै

प्रमाण/अध्यन पत्ता लागेको छैन ।

के लसुन िार्दा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सनकन्छ ?



Risk Communication: 
Frequently Asked Questions 
(FAQs)

प्राय सोनधने प्रश्न
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COVID-19 को संक्रमण रोकिामका लागी प्रदेश स्वास्थ्य बनदेशनालयका
कृयाकलापहरु

प्रदेश स्वास्थ्य बनदेशनालय

गण्डकी प्रदेश



सरोकारवालाहरु

• सामाबजक बिकाश मन्त्रालय

• प्रदेश स्वास्थ्य बनदेशनालय

• स्वास्थ्यकायावलय

• महानगरपाबलका

• पयविन िोिव

• यािायाि सबमिीहरु

• प्राईभेि मेबिकल कलेजहरु

• प्राईभेि अस्पिालहरु

• होिल एसोबसएसन

• रेष्िुरेण्ट एसोबसएसन

• पत्रकार महासंघ



िास्क फोसव (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 स्वास्थ्य बनदेशनालयले गरेका प्रयासहरु

• िहुसंगठनात्मक िैठक

• िास्क फोसवको गठन

• अस्पिालहरुमा आइसोलेसन िािवको यबकन (PAHS, GMC, Manipal, Charak Memorial and 

INF)

• HUB and Satellite अस्पिालको यबकन

• स्वास्थ्य सम्बखन्ध सुिना सामाग्री बििरण

• िाबलम संिालन



प्रदेश स्वास्थ्य बनदेशनालयले गरेका प्रयासहरु….क्रमश

• हेल्थ िेस्कको स्िापना

• ब्यखिगि सुरक्षा सामाग्रीको खरीद प्रबक्रया

• रेबियोमा जनिेिनामुलक कायवक्रम संिालन

• िेभसाइििाि दैबनक कृयाकलापहरुको अपिेि

• जाँिका लागी स्याम्पल बलने, कोल्डिोन ब्यिस्िापन र यािायािको ब्यिस्िापन

• पोखरा अन्तराबरय बिमानस्िलमा कायवरि िाइबनज कामदारहरुको दैबनक बनगरानी

• गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्यआपिकाबलन ब्यिस्िापन केन्द्रिाि संिार र समन्वयको ब्यिस्िा



भनबष्यको योजना

• ल्यािमा काम गने कमविारीहरुका लागी िाबलम

• आइसोलेसन वािवमा काम गने कमविारीहरुका लागी िाबलम

• ब्यखिगि सुरक्षा सामाग्रीको खरीद प्रबक्रया

• पोखरा अन्तराबरय बिमानस्िलमा स्वास्थ्य युबनिको स्िापना र कमविारी ब्यिस्िापन

• रोग ब्यिस्िापन केन्द्रको स्िापनाका लागी समन्वय

• १०० िेिको अस्पिाल

• २०० िेिको क्वािावइन भिन

• Hub, satellite and district hospitals संग सहकायव

• दु्रि संिारको ब्यिस्िा (बभबियो कन्फरेन्सको ब्यिस्िा)



Proposed building of the hospital and quarantine facility 



पत्रपबत्रकामा आएका समािारहरु ….



रेबियो ििा िेबलबभजनमा कोरोना भाईरस सम्बखन्ध सम्बाद ….



आइसोलेसन वािवको अनुगमन



• पोखरा अन्तराबरय बिमानस्िल ब्यिस्िापकसंगको समन्वयात्मक िैठक

Risk communication and discussion regarding Corona Virus in Pokhara International Airport



बमिी २०७६।११।२२ गिेको बदन स्वास्थ्य बनदेशनालयमा प्रादेबशक स्वास्थ्यआपिकाबलन कायव संिालन केन्द्रको िास्क फोसव िैठक सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य

बनदेशनालयका बनदेशक िा. बिनोद बिन्दु शमावको अध्क्क्षिामा सम्पन्न उि िैठकका मुख्य उपलब्धीहरु यस प्रकार छन् ।

१, कोरोना भाईरस ब्यिस्िापनका लागी बिरे्शज्ञ िोली गठन भयो ।

• क, िाक्टर अजुवन आिायव, संयोजक

• ख, िाक्टर गोख्ले, सदस्य

• ग, िाक्टर राम शे्रष्ठ, सदस्य

• घ, िाक्टर पदम खि्का, सदस्य

• ि, िाक्टर सरोज पोखरेल, सदस्य

• ि, िाक्टर राबजि लालिन, सदस्य सबिव

२, पे्रर्ण अस्पिाल सम्बन्धमा

• यस िैठकिाि कोरोना भाईरसको संकास्पद ब्यखिआएमा शुरुको पे्रर्ण अस्पिालको रुपमा पुरानो िरक अस्पिालमा लैजाने जहाँ ICU सबहिको ३० विा िेि

उपलब्ध रहेका छन । यसपबछ क्रमश गण्डकी मेबिकल कलेज, मबनपाल अस्पिाल, हररयोखकव अस्पिाल, बगरीजा प्रसाद श्वासप्रश्वास अस्पिालमा लैजाने र यबद यी

अस्पिालमा पबन शैयाको अभाि भएमा पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रबिष्ठानको पुरै अस्पिाल खाली गराउने बनणवय भयो ।

३, सिै पे्रर्ण अस्पिालका ५/५ जना ल्याि सबहिको मेबिकल बिमलाई २०७६।११।२३ गिे स्वास्थ्य बनदेशनालयमा िाबलम बदने बनणवय भयो ।

टास्क फोसद बैठक !!

Epidemiologist
MDGP
Physician
Communication officer
Micro biologist





नजल्लामा भैरहेका नक्रयाकलापहरु

िहुसंगठनात्मक िैठक

िास्क फोसवको गठन

अस्पिालहरुमा आइसोलेसन िािवको यबकन

ररफरल अस्पिालको यबकन

स्वास्थ्य सम्बखन्ध सुिना सामाग्री छपाई ििा बििरण

स्िाबनय रेबियोमा संदेश प्रशारण

स्वास्थ्यकमी, सरोकारवाला, म.स्वा.से िाबलम

संिालन

PHEOC, Pokhara संगको बनयबमि संिार

Rapid Response Team (RRT)  को गठन

अपिकाल मेबिकल बिमको गठन

श्रोि पररिालन (HR trained, ambulance, fund)

िजार अनुगमन



Thank you

PHEOC Cont. No: 061-524074 


