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कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) भनगरानी तथा रोकथाम सम्बन्धी 
हेल्थ डेस्क संचालन मागगदशगन  

१. पररचय 

हालै भिमेकी राष्ट्र चीनको हिेुई प्रान्तबाट फैभलएको COVID-19 अवहले चीन, भारत  र अन्य 
देशहरुबाट ररपोट आइरहेको अिस्था ि।विश्व स्िास््य संगठनकाले कोरोना भाइरस(COVID-19) 
लाई Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) समेत घोषणा गररसकेको ि। 

 कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र भनगरानी लाभग सदूुरपश्चिमका भारत संग िोभडएका भसमा 
नाका र अन्य स्थानमा संचाभलत हेल्थ डेस्कहरुले देहाय बमोश्चिमका मापदण्डहरु अपनाउन ु
पनेि।हेल्थ डेस्कबाट मखु्यतया भनम्न कायगहरु संचालन गररनेि : 

- शंकास्पद भबरामी यारी पवहचान, 
- शंकास्पद भबरामीको अन्तिागताग, COVID-19 सम्बन्धी लक्षण पवहचान, COVID-19 प्रभावित 

स्थान र यकयश्चोको सम्पकग मा आए नआएको सभुनश्चितता, 
- शंकास्पद भबरामीहरुको reporting, 
- प्रारश्चम्भक आइसोलेसन र रेफेरल।  

 

२. शंकास्पद भबरामी यार ुपवहचान पता लगाउन े

  २.१. स्िास््यकमी/हेल्थ डेस्कमा खवटने स्टाफ : 

 हेल्थ डेस्कमा कश्चम्तमा २ िना स्िास््यकमीहरु प्रत्येक भसफ्टमा रहनेगरी 
यकयिस्थापन गनुगपनेि।साथै हेल्थ डेस्क सहिीकरणका लाभग कश्चम्तमा १ िना 
सरुक्षाकमीको समेत यकयिस्थापन गनुग पनेि, 

 स्िा्यकमीले सम्भावित संक्रमणबाट िोभगन यार ु संग १ भमटर दरुी कायम  राख्न े
प्रयत्न गनुगपिग।साथै यारहुरुहरुलाई समेत एक आपसमा १ भम दरुी कायम राख्न 
प्रोत्सावहत गनुगपिग, 

 हेल्थ डेस्कमा खवटएका मध्ये एक िना स्िास््यकमीलाई हेल्थ डेस्क संयोिक तोक्न ु
पनेि, 



 
 

 हेल्थ डेस्कमा खवटएका स्िस््यकमीहरु COVID-19 को लक्षण, रोकथाम र 
यकयस्थापन सम्बन्धी आिश्यक िानकार हनुपुिग। 

२.२ शंकास्पद भबरामी पवहचान, अन्तरिाताग  र रेफरल प्रवक्रया :  

 हेल्थ डेस्कमा सबैले देख्न ेगरी “तपाईलाई, ज्िरो, खोकी र श्वास फेनग गाहो भएको ि 
भने, हेल्थ डेस्कमा अभनिायग सम्पकग  गनग अनरुोध गररन्ि” यकयहोराको सूचना राखेको 
हनु ुपनेि, 

 हेल्थ डेस्कमा सहिीकरण गरीरहेका सरुक्षाकमीले हेल्थ डेस्क संचालनलाई 
सहिीकरण गने, रेफर गनगमा मद्दत गने साथै भबरामी िस्ता देश्चखने यारीलाई हेल्थ 
डेस्कमा सम्पकग  राख्न लगाउन ुपनेि, 

 स्िास््यकमीले हेल्थ डेस्कमा आएका यकयश्चोको यारा सम्बन्धी वििरण, यकयश्चोगत 
वििरण भलई सकेपभि तापक्रम िााँच गनुगपनेि, 

 लक्षण शरुु हनुभुन्दा १४ ददन अगाडी कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) प्रभावित 
क्षेरबाट आएका र कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) संग भमल्दो लक्षण भएका 
यकयश्चोलाई िुटै्ट ठाउाँमा राखेर तोवकएको स्िास््य संस्थामा तत्काल पठाउने यकयबस्था 
गनुगपनेि।यसरी स्क्रीभनंग गररएका भबरामीहरुको वििरण रश्चिस्टरमा अभभलेख 
राख्नपुनेि, 

 हेल्थ डेस्कमा आइसोलेसनको लाभग िुटै्ट यकयिस्था हनुपुनेि, 
 कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) सम्बन्धमा िानकारी भलन आएका यकयश्चोलाई 

यसै साथ् संग्लग्न भएबमोश्चिम र कोरोना भाइरस रोग संग सम्बश्चन्धत आएका 
आभधकाररक अपडेटका आधारमा िानकारी उपलब्ध गराउन ुपनेि,  

 कोरोना भाइरस रोग प्रभावित क्षेरबाट आएका र भमल्दो िलु्दो लक्षण भएका 
यकयश्चोलाई िुटै्ट ठाउाँमा राखेर तोवकएको अस्पतालमा तत्काल पठाउने यकयिस्था 
गनुगपनेि।यसरी स्क्रीभनंग गररएका भबरामीहरुको वििरण रश्चिष्टर अभभलेख राख्न ुपनेि 
: 
 कैलालीको हकमा सेती प्रादेश्चशक अस्पताल िा वटकापरु अस्पताल,  

 कंचनपरुको हकमा महाकाली अस्पताल, 
 डडेल्धरुाको हकमा डडेल्धरुा उपक्षेरीय अस्पताल, 



 
 

 अिामको हकमा न्याय अस्पताल बयलापाटा र श्चिल्ला अस्पताल 
 मंगलसैन,   

 अन्य श्चिल्लाको हकमा श्चिल्ला अस्पतालहरु र नश्चिकका स्थानीय तह 
 अन्तगगतका सरकारी अस्पतालहरु। 

 

३. एम्बलेुन्स र रेफरेल सम्बन्धी यकयिस्था 
 प्रत्येक हेल्थ डेस्कमा एम्बलेुन्सको उपलब्धताबारे सभुनश्चित हनुपुनेि।एम्बलेुन्सको 

सभुनश्चितताको लागी स्िास््य कायागलय प्रमखु र उो स्थानीय तहको स्िास््य शाखा 
प्रमखुले श्चिल्ला श्चस्थत विपद यकयिस्थापन सभमती संग समन्िय गरी आिश्यक 
यकयिस्थापन गनुगपनेि, 

 सूचना पाउने भबभतकै्क उपलब्ध हनेुगरी एउटा एम्बलेुन्स तयारी अिस्थामा राख्न ु 
पनेि।(हेल्थ डेस्कमै रहन ु पिग भन्ने िैन) एम्बलेुन्सको चालकलाई PPE र 
एम्बलेुन्स decontamination सम्बन्धी अभभमखुीकरण ददएको हनुपुनेि, 

 स्िास््यकमीले कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उपचारको लाभग तोवकएको 
स्िास््य संस्था तथा अस्पतालको सम्पकग  नं. राख्न ुपनेि, 

 शंकास्पद भबरामी रेफर गदाग एम्बलेुन्समा चालकको िुटै्ट क्याविन भएको कुरा ध्यान 
ददनपुिग।साथै चालकको लाभग समेत PPE, Handsenitizer, मास्क लगायत संक्रमण 
रोकथाम सम्बन्धी प्रबन्ध हनुपुिग, 

 महामारी यकयिस्थापनमा अनािश्यक भ्रम र रास फैभलने सम्भािना प्रिल हनेु भएकोले 
हेल्थ डेस्क संयोिकले अईसोलेसनमा राखेको यकयश्चोलाई आिश्यक िानकारी 
गराउने, शंकास्पद यकयश्चो र प्रषेण गनुगपने कारणको बारेमा स्िास््य कायागलय 
प्रमखुलाई िानकारी गराउने, स्िास््य कायागलय प्रमखुले अस्पताल प्रमखुलाई 
िानकारी गराई आईसोलेसन र नमनुा पररक्षणको आिश्यक यकयिस्था भमलाउनपुने।    

 

४. हेल्थ डेस्कमा यकयिस्थापन गनुगपने सामग्रीहरु   

(क)  टेन्ट िा कोठा  २ (स्िास््य कमी बस्ने १, आइसोलेसनको लाभग -१ 
शौचालय सवुिधा सवहत) 

(ख)  कश्चम्तमा १ टेिल ३ कुची 



 
 

 

(ग)   इन्रारेड थमोमीटर 

(घ)   सम्पकग  नं.हरु (एम्बलेुन्स, अस्पताल, प्रहरी प्रशासन लगायतको) 

(ङ)   खानेपानीको सवुिधा / साबनु / सेनीटायिर ्

(च)   स्िास््यकमीको एप्रोन 

(ि) PPE सेट, मास्क, ग्लोभ्स 

(ि)  COVID सम्बन्धी हाते पशु्चस्तका, प्रोटोकल र सचेतनासंग सम्बश्चन्धत सामग्रीहरु 

(झ)  COVID सम्बन्धी िानकारीमूलक फ्लेक्स 

(ञ) ढकनी सवहतको डस्ट विन  

 

५.स्िास््य कायागलय र पाभलकाको स्िास््य शाखाको भभूमका : 

 हेल्थ डेस्कमा खवटएका स्िास््यकमीहरु कोरोना भाइरस रोग (कोभभड-१९) को 
लक्षण, रोकथाम र यकयस्थापन सम्बन्धी िानकार हनुपुिग र थप िानकारी आिश्यक 
परेमा स्िास््य कायागलय प्रमखुसंग समन्िय गनुगपनेि (स्िास््य कायागलय प्रमखुले 
सरोकारिाला यकयश्चोहरुसंग समन्ियगरी आिश्यक सूचना ददने िातािरण उपलब्ध 
गराउनपुने), 

 हेल्थ डेस्कमा आिश्यक सरसामाग्रीको यकयिस्थापन र सम्बश्चन्धत भनकाय/यकयश्चोको 
नाम, मोबाईल नम्बरको उपलब्धता सभुनश्चित गने, 

 सरुक्षा भनकायहरु र अन्य सरोकारिालाहरुसंग समन्ियगरी सहिीकरण गने, 
 श्चिल्ला/पाभलका श्चस्थत विपद यकयिस्थापन सभमभत संग समन्ियगरी एम्बलेुन्सको 

यकयिस्थापन,  

 हेल्थ डेस्कमा आईसोलेसन कोठा र अस्पतालमा आईसोलेसन िाडगको यकयिस्थापन 
भएको िा नभएको यवकनगरी आिश्यक सहिीकरण गने, 

 खवटएका स्िास््यकमीहरु र सरुक्षाकमीहरुको संक्रमणको सरुक्षाको लागी आिश्यक 
सहिीकरण, 

 प्रत्येक ददन हेल्थ डेस्कले गरेका कायगहरुको अपडेट भलने र आिश्यकता अनसुार 
सािगिभनक र माभथल्लो भनकायमा प्रभतिेदन गने यकयिस्था भमलाउने आदी।        



 
 

 

६.प्रभतिेदन  

हेल्थ डेस्कमा पवहचान गररएका सम्पूणग शंकास्पद भबरामीहरुको अभभलेख राख्न ुपनेि र 
सम्बश्चन्धत श्चिल्लाको स्िास््य कायागलय प्रमखु र स्थानीय तहको स्िास््य शाखा 
प्रमखुलाई दैभनक प्रभतबेदन (भलश्चखत िा मौश्चखक) पठाउन ुपनेि। 

 

७.डेस्क संचालन समय र विविध:  

 भसमानाकामा नाकाबाट यकयश्चो आितिाित गने अिभधभर र अन्य स्थानमा  महत्िपूणग 
समयमा हेल्थ डेस्क संचालनमा आएको हनुपुनेि।डेस्क संचालन सम्बन्धी प्रािधान र 
मापदण्ड आिश्यकता र श्चस्थभतको गाश्चम्भयगताको आधारमा पररमािगन गररनेि। 

 गड्डाचौकी नाकाबाट आउने नेपाल-भारत मैरी बसका प्रत्येक यारलुाई स्क्रीभनंग 
गनुगपनेि। 

 स्िास््य कायागलय प्रमखुले स्थानीय तह संग समन्ियगरी बसपाकग हरुमा हेल्थ डेस्क 
स्थापना गनुगपनेि।  

 

 



 
 

सूचना सामाग्री  

नोभल कोरोना (कोभभड-१९) भाइरस के हो ? 

यो नयााँ प्रिातीको भाइरस हो, िनु मानि िाभतमा पवहले पवहचान भएको भथएन।यस भाइरसले 
माभनस र पशहुरूमा संक्रमण गदगि।यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकी देश्चख  गम्भीर प्रकारको तीव्र 
श्वासप्रश्वास Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) सम्म गराउन सक्दि। 

 हालै भिमेकी राष्ट्र चीनको हिेुई प्रान्तबाट फैभलएको COVID-19 अवहले चीन, भारत 
लगायतका विभभन्न देशहरुमा देश्चखरहेको अिस्था ि।विश्व स्िास््य संगठनले कोरोना भाइरस 
(COVID-19) लाई Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) समेत 
घोषणा गररसकेको ि।कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) विरुद्धको खोप र औषधी अवहलेसम्म 
पत्ता लाभग सकेको िैन।यो भाइरस पवहलो पटक चीनको यहुान शहरमा समदु्री खाना (sea food) 
र िीवित िनािरहरुको बिार (Life Animal Market) संग सम्बश्चन्धत यकयश्चोहरुमा देश्चखएको 
भथयो।  

 

कोरोना भाइरस रोगका मखु्य लक्षणहरू 

 

 



 
 

 

 



 
 

यस भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्न सवकन्ि? 

• भनयभमत रुपमा साबनु पानीले हात धनुे िा स्यानीटाईिरले हात सफा गने,  

• खोक्दा िा हाछ्यु गदाग सफा रुमाल, सफा कपडा, मास्क िा कुवहनोले नाक र मखु िोप्न े
गरौं,  

• फ्ल ुिस्तो लक्षण देखाउने िो कोहीको सम्पकग बाट टाढा रहने र यदद ज्िरो, खोकी र सास 
फेनग गाह्रो िस्तो लक्षण देश्चखएमा श्चचवकत्सकसाँग  परामशग भलने, 

• पश ुबिार िााँदा िीउाँदो िनािरहरूको प्रत्यक्ष सम्पकग बाट टाढा रहने,  

 मास,ुअण्डा तथा पशिुन्य खानेकुराहरु राम्रोसाँग पकाएर मार खाने,  
 कोरोना भाइरस रोग प्रभावित देशहरुबाट आउने नेपाली नागररकहरुमा दईु हप्ता भभर 

रुघाखोकी लागेमा, ज्िरो आएमा, घााँटी, टाउको दखेुमा, श्वासप्रश्वासमा अत्याभधक समस्या 
भएमा तरुुन्त नश्चिकको स्िास््य साँस्थामा सम्पकग  गने,  

 शंकास्पद िा संक्रमण पषु्टी भएको यकयश्चोको नश्चिकको सम्पकग मा आएको यकयश्चोले स्िास््य 
कमीसाँग परामशग भलने।  

 

गनग हनु े गनग नहनु े

• उश्चचत यकयश्चोगत सरसफाई (Personal 

Hygiene) गने,  

• भनयभमत रुपमा साबनु पानीले हात धनु े  िा   
स्यानीटाईिरले हातधनुे  बानी बसाल्ने,  

• खोक्दा िा हाछ्युं गदाग नाक र मखु िोप्ने,  

• खोक्दा, हाछ्युं गदाग िा रुघा लाग्दा मास्कको 
प्रयोग गने,  

• आिश्यक परेमा तरुुन्तै अस्पताल/स्िास््य 
संस्थामा सम्पकग  गने। 

• भबरामी भएको बेलामा सकभर यारा नगने, 
• रुघा, खोकी तथा श्वास प्रश्वासका भबरामीको 

नश्चिकको सम्पकग मा नआउने,  

• श्चिउाँदो िनािरहरूको प्रत्यक्ष सम्पकग बाट 
टाढा रहने,  

• मािा-मासकुो बिार िा पश ु पालन केन्द्र 
भरसक निाने, 

• कााँचो मास ुर सोका पररकारहरु नखाने, 
• नउमालेको(कााँचो) दधु र सोबाट बनेका 

पररकारहरु नखान।े  

कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी केही त्यहरु : 
प्रश्न १) के कोरोना भाइरस रोगले बढी उमेरका यकयश्चोलाई असर गदगि? के यिुा उमेरका माभनसहरु 

पभन िोश्चखममा िन ्? 

उत्तर) सबै उमेरका यकयश्चोहरु प्रभावित हनु सक्िन।बढी उमेरका यकयश्चो र अरु स्िास््य समस्या 
िस्तै दम, मधमेुह, मटुु रोगी भएका यकयश्चोहरु बढी िोश्चखममा रहेको देश्चखएको ि। 



 
 

प्रश्न २) के कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न र उपचार गनग कुनै औषभध ि? 

उत्तर) संक्रभमत यकयश्चोले उश्चचत स्िास््य सेिा भलन ु पदगि।विश्व स्िास््य संगठन (WHO) ले 
अनसुन्धान र औषधी विकासका लाभग विभभन्न भनकायसाँग कायग गदैि। 

प्रश्न ३) के एश्चन्टबायोवटक (Antibiotic) ले भाइरस विरूद्ध काम गिग? 

उत्तर) कोरोना भाइरसका लाभग कुनैपभन antibiotic ले काम गदैनन।् 

प्रश्न ४) के लसनु खााँदा कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट बच्न सवकन्ि? 

उत्तर) लसनुमा केवह antimicrobial गणु हनु्ि।लसनु खााँदा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सवकन्ि 
भनेर अवहलेसम्म  कुनै प्रमाण  पत्ता लागेको िैन। 

कस्तो यकयश्चोलाई आइसोलेसनमा राखेर अस्पताल पठाउने?

 
सामग्री श्रोत : WHO र स्िास््य सेिा विभागको िेबसाइटमा प्रकाश्चशत सामग्रीहरु  

नोट : हात नभमलाई नमस्कार गने बानी बसाल्न।े 


