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आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनरे्दशशका, २०७७ 

(Isolation Management Guideline) 

स्वीकृत भिभत : २०७७/०५/११ गते  
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कोभिड-१९ आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनरे्दशशका, २०७७ 
 

खण्ड १.  भनरे्दशशकाको उद्दशे्य/औशित्य 

हाल ववश्विर िहािारीको रूपिा फैभलरहेको कोभिड-१९ रोगको संक्रिण दर्दनानदुर्दन बढ्रै्द गइइरहेको अवस्थािा 
कोभिड १९ केश व्यवस्थापनलाइइ थप प्रिावकारी बनाइइ अन्य आकशस्िक एवं भनयभित स्वास््य सेवालाइइ 
सिेत भनरन्तरता दर्दन र बढ्र्दो कोभिड-१९ रोग संक्रभितहरूको भनर्दान, उपिार एवं अन्य व्यवस्थापनलाइइ 
प्रिावकारी बनाउन सरूु्दरपशिि प्ररे्दशभिरका शिल्ला र स्थानीय तहहरूिा आइसोलशन स्थापना तथा ववस्तार 
गरी संिालन एवं व्यवस्थापन गनइ यो भनरे्दशशका िारी गररएको छ । 

 

१.१. संशिप्त नाि र प्रारम्ि : यस भनरे्दशशकाको नाि "कोभिड-१९ आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी 
भनरे्दशशका, २०७७" रहेको छ । यो भनरे्दशशका स्वीकृत िएको भिभतरे्दशख लागू हनुछे । 

१.२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथइ नलागेिा यस भनरे्दशशकािा, 

(क) "आइसोलेसन केन्र" िन्नाले प्ररे्दशभिरका कोभिड-१९ को संक्रिण पवुि िएका व्यशिहरूको उपिार एवं 
व्यवस्थापनका लाभग प्ररे्दश, शिल्ला तथा स्थानीय तहहरूिा स्थापना गरी संिालन र व्यवस्थापन गररन े
केन्रलाई सम्झनपुछइ । 

(ख) "प्ररे्दश"  िन्नाले सरूु्दरपशिि प्ररे्दश सम्झन ुपछइ । 

(ग) "िन्रालय"  िन्नाले सािाशिक ववकास िन्रालय, सरूु्दरपशिि प्ररे्दश सम्झन ुपछइ । 

(घ) "भनरे्दशनालय"  िन्नाले स्वास््य भनरे्दशनालय  डोटी सम्झन ुपछइ । 

१.३. उद्दशे्य : कोभिड-१९ रोगको संक्रिण पवुि िएका व्यशिहरूको उपिार एवं व्यवस्थापन सरल, सहि 
र प्रिावकारी बनाउन ुयो भनरे्दशशकाको िखु्य उद्देश्य रहेको छ । 

१.४. आइसोलेशन व्यवस्थापनको वगीकरण : प्ररे्दशिा रे्दहाय बिोशिि आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था 
गररनेछ। 

(क) संघ एवं प्ररे्दश िातहतका अस्पतालहरूिा आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था 
(ख) स्थानीय तह एवं िातहतका स्वास््य संस्था (अस्पताल, प्राथभिक स्वास््य केन्र, स्वास््य िौकी र 

अन्य सािरु्दावयक स्वास््य सेवा केन्र/इकाई) िा आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था 
(ग) सिरु्दायिा संिालन गररएको आइसोलेशन 

(घ) स्वेशछछक आइसोलेशन 

 -  घरिा आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था  
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- होटल, भनिी अस्पताल, भनिी िवन, होस्टल आदर्दिा आइसोलेसन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१.५. कोभिड-१९ रोग संक्रभितको वभगइकरण : कोभिड-१९ रोग RT-PCR ववभधबाट पवुि िएका संक्रभितको 
वभगइकरण रे्दहाय बिोशिि हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

यसको ववस्ततृ वभगइकरण अनसूुिी-५ िा उल्लेख गररएको छ । 

 

 

खण्ड २ : प्ररे्दश तथा शिल्ला अस्पतालहरुिा आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था  

 

२.१. कोभिड अस्पतालहरु : 
कोभिड-१९ संक्रभितहरूको उपिार एवं व्यवस्थापनलाइइ िध्य निर गरी प्ररे्दशिा रहेका प्ररे्दश एवि 
स्थानीय सरकार िातहतका अस्पताल तथा प्राथभिक स्वास््य केन्रहरु रे्दहाय बिोशिि रहेका छन ।  

 सेती प्रारे्दशशक अस्पताल, कैलाली (प्रषेण अस्पताल), िहाकाली अस्पताल र वटकापरु 
अस्पताल, शिल्ला अस्पतालहरू (डोटी, अछाि, बािरुा, बझाङ्ग, बैतडी, र्दाि ुइला), िोगबढुा 
अस्पताल, गोकुलेश्वर अस्पताल, िालाखेती अस्पताल, सबै प्राथभिक स्वास््य केन्र र बयलपाटा 
अस्पताल । 

 

२.२. प्ररे्दश एवं स्थानीय तह िातहतका अस्पतालहरूिा आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था :  

प्ररे्दशिा रहेका प्ररे्दश र स्थानीय तह अन्तगइतका अस्पतालहरूिा कशम्तिा रे्दहाय बिोशिि 
आइसोलेशन शैया ववस्तार र संिालन गनुइपनेछ ।  

 सेती प्रारे्दशशक अस्पताल      ७५ शैया 
 िहाकाली अस्पताल      ५० शैया 
 वटकापरु अस्पताल      ५० शैया 
 शिल्ला अस्पतालहरू (डोटी, अछाि, बािरुा, बझाङ्ग, बैतडी र र्दाि ुइला) ३० शैया 
 स्थानीय तहका अस्पताल -िोगबडुा, गोकुलेश्वर र िालाखेती  २० शैया  

 सबै प्राथभिक स्वास््य केन्र        १० शैया 
 न्याय अस्पताल अछाि       ५० शैया  

१ लिण नरे्दशखएको (Asymptomatic) No any sign and symptom 

२ सािान्य  (Mild) Influenza like illness(ILI) 

३ िध्यि (Moderate) Pneumonia (CRB 65 score 0) 

४ िवटल (Severe) Severe Pneumonia, Sepsis 

५ अभत िवटल (Critical) ARDS, Septic shock 
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२.३. प्ररे्दशिा रहेका तोवकएका अस्पतालहरूले रे्दहाय बिोशिि कोभिड-१९ संक्रभितहरूलाइइ 
आइसोलेशन कििा राखी िोशखिताको आधारिा प्राथभिकतािा राखी उपिार एवं व्यवस्थापन 
गनुइपनेछ । 

 शिल्ला अस्पतालहरू (डोटी, अछाि, बािरुा, बझाङ्ग, बैतडी, र्दाि ुइला), िोगबढुा अस्पताल, 

गोकुलेश्वर अस्पताल, िालाखेती अस्पताल, सबै प्राथभिक स्वास््य केन्र र बयलपाटा अस्पताल 
: िध्यि केशहरू (Moderate cases) 

 िहाकाली अस्पताल र वटकापरु अस्पताल : िध्यि र  िवटल केशहरू (Moderate and 
Severe cases) 

 सेती प्रारे्दशशक अस्पताल, कैलाली (प्रषेण अस्पताल) : िध्यि, िवटल, कडा िवटलता रे्दशखएका 
केशहरू (Moderate, Severe and Critical cases) 

 

उपिार एवं व्यवस्थापन हनु नसक्ने केशको हकिा सोको उपिार र व्यवस्थापन हनु सक्ने प्ररे्दश 
बावहरका ववशशिकृत अस्पतालहरूिा प्रषेण गनुइ पनेछ । 

२.४. लिण निएका र सािान्य खालका कोभिड-१९ संक्रभितहरूलाइइ खण्ड ४ को व्यवस्था  
बिोशििको शतइ परुा गने गरी स्वैशछछक आइसोलेशनिा पठाउने । यदर्द सो सम्िव निएिा स्थानीय 
तहको आइसोलेशन कि वा स्वास््य संस्थाको आइसोलेशन कििा बस्ने व्यवस्था भिलाउने । 

२.५. कोभिड-१९ संक्रभित भबरािीलाई थप सेवा आवश्यक परेिा उछि तहको सेवा पाइने 
अस्पतालिा प्रषेण गनुइ पनेछ । प्रषेण गर्दाइ नशिकको अस्पतालिा पठाउने र सो प्रषेणको लाभग 
एम्बलेुन्स तथा यातायात साधनको व्यवस्था सम्बशन्धत अस्पताल एवं स्वास््य कायाइलयले व्यवस्थापन 
गनुइपनेछ । 

 

खण्ड ३ : स्थानीय तह एवं िातहतका स्वास््य संस्थािा आइसोलेसन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३.१. स्वास््य संस्था बाहेक हरेक स्थानीय तहिा कशम्तिा रे्दहाय बिोशिि आइसोलेसन शैया 
संिालन गनुइपनेछ ।  

क) वहिाल : गाउँपाभलकािा २० शैया र नगरपाभलकािा ५० शैया    

ख) पहाड : गाउँपाभलकािा ५० शैया र नगरपाभलकािा १०० शैया  

ग) तराइइ : गाउँपाभलकािा १०० शैया, नगरपाभलकािा १५० शैया र उपिहानगरपाभलकािा 
२०० शैया 

३.२. कोभिड १९ को लिण शिन्ह निएका तथा सािान्य लिण शिन्ह िएका भबरािीहरुलाई घरिा 
आइसोलेसनको िापर्दण्ड परुा गनइ नसक्ने िएिा स्थानीय तह एबं िातहतका स्वास््य संस्थाका 
आइसोलेसनिा राख्नपुनेछ ।   
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३.३. स्वास््य िौकी लगायत अन्य सािरु्दावयक स्वास््य सेवा केन्र र इकाइहरूले कोभिड-१९ 
संक्रभितहरुको वगीकरण अनसुार िध्यि (Mild) खालका संक्रभितहरूलाइइ नशिकको अस्पताल तथा 
प्राथभिक स्वास््य केन्रिा प्रषेण गनुइपनेछ ।  

३.४. स्थानीय अस्पताल तथा प्राथभिक स्वास््य केन्र र स्वास््य िौकी लगायत अन्य सािरु्दावयक 
स्वास््य सेवा केन्र र इकाइहरूले कोभिड-१९ संक्रभितहरुको वगीकरण अनसुार िवटल (Severe) 
र अभत िवटल (Critical) खालका संक्रभितहरूलाइइ शिल्ला शस्थत अस्पतालिा प्रषेण गनुइपनेछ ।  

३.५. प्रषेण गर्दाइ उपिार सम्िव हनु ेनशिकको अस्पताल वा प्रा. स्वा. के. िा पठाउने र सो प्रषेणको 
लाभग स्थानीय तहिा उपलब्ध हनु सक्ने एम्बलेुन्स तथा यातायात साधन सम्बशन्धत स्वास््य संस्था 
एवं स्थानीय तहले व्यवस्थापन गनुइपनेछ । 

 

३.६ आइसोलेशन केन्रको संरिनागत व्यवस्था : 
३.६.१. आइसोलेसनिा बस्ने संक्रभितहरुको बीििा कशम्तिा २ भिटरको िौभतक र्दरुी अभनबायइ 
रुपिा कायि हनुेगरी व्यबस्थापन गनुइपनेछ । 

३.६.२. आइसोलनिा बस्न ेहरेक संक्रभितले प्रयोग गने बेड तथा कुसीलाई कशम्तिा २ भिटरको 
र्दरुीिा राख्न ुपनेछ । 

३.६.३. संक्रभितहरुलाई सके सम्ि छुटै्ट क्याभबनको व्यबस्था भिलाउन ुपनेछ र यसका लाभग काठ, 
प्लाई वा प्लाशस्टकका सीटहरुको प्रयोग गनइ सवकनेछ । 

३.६.४. आइसोलेशनका कोठाहरुिा प्राकृभतक रुपिा हावा प्रवेश गने प्रयाप्त झ्याल वा ढोका तथा 
उपयिु िेशन्टलेसनको व्यबस्था हनुपुनेछ । यसका अभतररि आवश्यकता अनसुार पंखाको व्यबस्था 
गनइ सवकनेछ । 

३.६.५ आइसोलेशनिा बस्ने संक्रभितको सरुिाको सभुनशितताका लाभग झ्याल, ढोका तथा 
िेशन्टलेसनिा िकुु्कल र झ्यालिा भिलको व्यबस्था गनुइपनेछ । 

३.६.६. िवहला र परुुषका लाभग छुट्टाछुटै्ट कोठा, शौिालय, स्नानघर र साबनु पानीको व्यबस्था  
िएको हनुपुनेछ । िवहला शौिालयिा स्यानेटरी प्याड भबसिइनका लाभग भबको सवहतको डस्टभबन 
व्यबस्थापन गनुइपनेछ । साथै हात धनुे स्टेशनहरु र संक्रभितहरुको लगुा धनुका लाभग छुटै्ट स्थानको 
व्यबस्था हनुपुनेछ । 

३.६.७. संक्रभितहरुको हेरिाह तथा सरुिािा खवटन े स्वास््यकिी, सरुिाकिी, किइिारीहरु र 
आगन्तकुहरुको लाभग छुटै्ट शौिालय, स्नानघर र हात धनुे स्टेशनहरुको व्यबस्था गनुइपनेछ । साथै 
आइसोलेशन केन्रिा छुटै्ट िेभडकल र नभसइङ्ग स्टेशनहरुको व्यबस्था िएको हनुपुनेछ । 

 

खण्ड ४ : स्वैशछछक आइसोलेशन सम्बन्धी व्यवस्था (घर, भनिी िवन तथा  होटलहरुिा हनु े
आइसोलेशन) 
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सिरु्दायिा नया ँसंक्रिणको बढर्दो र्दर हेरी लिण नरे्दशखएका तथा सािान्य लिण रे्दशखएका  कोभिड-१९ का 
संक्रभित व्यशिहरुलाई िोशखि संबेर्दनशशलताको ववश्लषेण गरी भनिको ईछछा बिोशिि िंिरुरनािा भलएर 
आफ्नै भनवास, होटेल/लि, होस्टेल, भनिी अस्पताल वा तोवकएको स्थानिा भनशित  शतइहरु पालना गरर 
स्वेशछछक आईसोलेसनिा बस्न े अनिुभत दर्दन सवकनेछ । स्वेशछछक आईसोलेसन सम्बन्धी व्यबस्था नेपाल 
सरकारबाट िारी गररएको कोभिड-१९ संक्रभितहरुको आईसोलेशन सम्बन्धी िापर्दण्ड, २०७७ बिोशिि हनुछे 
।  

४.१.  घर आईसोलेशन : 

कोभिड-१९ बाट संक्रभित व्यशिलाई कुनै लिण शिन्ह नरे्दशखएको वा सािान्य लिण शिन्ह िार रे्दशखएको 
खण्डिा भनि संक्रभित व्यशिको इछछा अनसुार आवश्यक शतइ परुा गने गरी घर आइसोलेशन िा राख्न 
सवकनछे । यसरी घर आइसोलेशनिा पठाउर्दा संक्रभित व्यशिको िन्िरुीनािा सवहत शतइहरुको बारेिा 
स्वास््यकिीले िानकारी गराउनपुछइ । घर आइसोलेसनिा बस्र्दा पालना गनुइपने आवश्यक शतइहरु अनसूुिी-
३ िा उल्लेख गररएको छ । 

 यसरी आईसोलेशनिा रहन े व्यशि र व्यशिको पररवारले स्वास््यकिी/स्वास््य स्वयि ् सेववकाको 
सम्पकइ  नम्बर राख्न ुपनेछ । कुनै स्वास््य सिस्या तथा शिज्ञासा िएिा फोन िाफइ त सम्पकइ  गरी सल्लाह भलन 
सवकनछे । साथै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हेल्प लाइन नम्बर १११५ (भबहान ६ रे्दशख राभत १० 
सम्ि), ११३३ (िौभबसै घण्टा), ९८५१२५५८३४, ९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३९ (भबहान ८-
बेलकुा ८) िा सम्पकइ  गनइ सवकन्छ ।  

 

४.२.  होटल/लि, होस्टेल, भनिी अस्पताल वा तोवकएको स्थानिा आईसोलेसन : 

स्थानीय तहिा संिालन हनुे आइसोलेशन केन्रहरु शिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्रिा अभनवायइ रुपिा 
सूशिकृत िएको हनुपुनेछ । भनिी होटल तथा होस्टेलले स्थानीय तहको भसफाररस र शिल्ला कोरोना संकट 

व्यवस्थापन केन्रिा सूशिकृत गरी आइसोलेशन संिालन गनइ सक्नेछ । भनिी िरेले आइसोलेशन संिालन 
गर्दाइ भनधाइरण गररने र्दर रेट शिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्रले अनिुोर्दन गरेको हनुपुनेछ ।  यसरी 
आइसोलेशन संिालन गर्दाइ संक्रिण रोकथािका लाभग आवश्यक सम्पूणइ उपायहरु अबलम्बन गरेको हनुपुनेछ 
र सो कुराको अनगुिन सम्बशन्धत शिल्लाको स्वास््य कायाइलय र  स्थानीय तहको स्वास््य संस्थाबाट हनुेछ 
। यस्तो आइसोलेशनिा िौभबसै घण्टा स्वास््यकिीको उपलब्धता हनुपुनेछ । 

 

खण्ड ५ : आइसोलेशनबाट भडस्िािइ सम्बन्धी व्यवस्था 

क) लिणहरू तथा शिन्हहरू नरे्दशखएको (asymptomatic cases) केसको हकिा आईसोलेशनिा बसेको १४ 
दर्दनपभछ, 
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(ख) सािान्य लिण तथा शिन्हहरू रे्दशखएको (mild cases) केसको हकिा कम्तीिा १४ दर्दन पभछ वा लिण 
तथा शिन्हहरू पणुइ भनको िएको ३ दर्दनपभछ,  
ग) आइसोलेशन केन्रबाट भडस्िािइ िएका व्यशिहरु आफ्नो घर फकेपभछ कशम्तिा ७ दर्दनसम्ि सेल्फ आइसोलेसनिा 
बस्न ुपनेछ,  
घ) आइसोलेशनिा बस्र्दाको अबभधको स्वास््य अबस्थाको वववरण आइसोलेसन केन्र राख्नपुछइ । उि 
वववरण स्वास््यकिीले प्रिाशणत गनुइपनेछ । 
 
खण्ड ६ : आइसोलेशनिा िानब संसाधनको व्यवस्था 

स्थानीय तहिा रहने आइसोलेशन केन्रको हकिा सम्बशन्धत स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार िनशशि 
(स्वास्थकिी, सरुिाकिी र सरसफाई किइिारी) को व्यवस्था गनुइपनेछ । आइसोलेशन केन्रिा २४ घण्टा 
शिवकत्सक वा स्वास््यकिीको प्रत्यि भनगरानी पगु्ने गरी व्यवस्था भिलाएको हनुपुनेछ ।  

 

खण्ड ७ : आइसोलेशनिा िावहन ेन्यनुति साििी तथा सवुवधाहरु 

स्थानीय स्तरिा संिालनहनु ेआइसोलेशनिा न्यनुति भनम्न साििी हनुपुछइ : 

७.१ फभनइिर तथा साििी  : 

 प्रभत व्यशि - खाट, खोल सवहतको म्याटे्रस, खोल सवहतको तवकया, तन्ना, भसरक, बेड साइड 
लकर (व्यशिगत िहत्वपूणइ साििीहरु सरुशित साथ राख्न ेप्रबन्ध) र झलु, स्यानेटरी प्याड 

 डस्टभबन, आइ. भि. स्याण्ड र फुट स्टेप आवश्यकतानसुार आर्दी । 

७.२ औषभध, औिार र उपकरणहरु :  

पाराभसटािोल, एशन्टबायोवटक (िेट्रोभनडािोल, भसप्रोिाइभसन, एिोक्सीभसभलन, एशिथ्रोिेभसन), एन्टीवहस्टभिन, 
एन्टी इिेवटक  पनुिइलीय झोल, IV सेट, क्यानलुा, सलाइनहरु, भब. वप. सेट, आइ. आर. थिोभिटर, 
भडशिटल थिोभिटर, व्यशिगत सरुिाका सािािीहरु, पल्स अशक्सभिटर, आर. य.ु वटफ, िआुक टेप, 

Oxygen concentrator वा oxygen cylinder  आर्दी । 

 

खण्ड ८ : संक्रिण रोकथाि तथा भनयन्रण 

 

आइसोलेशन स्थानिा संक्रभित व्यशि, स्याहार ससुार गने सहयोगी तथा स्वास््यकिीको लाभग पयाइप्त  
शदु्ध वपउने पानी उपलब्ध हनुपुनेछ । उि स्थानिा हात धनु ेसाबनु र पानी, पानी शदु्धीकरणका लाभग 
औषभधहरु (िस्तै अकुवा टयाब्लेट), लगुा धनुे साबनु, डीटरिेंट पाउडर, िाईरेक्स (०.५ क्लोरीन), 
शौिालय सफा गने ब्रस, हवपइक, यवुटभलटी ग्लोब्स (पनु: प्रयोग गनइ भिल्ने), बूट, िोप, झाडु, कुछिो, 
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व्यशिगत सरुिाको साििी (एप्रोन, गगल, िास्क र टोपी), अल्कोहोल बेस्ड ह्याण्ड स्यानीटाइिरको 
आवश्यकता अनसुार व्यवस्था गनुइपनेछ । 

 ८.१. पानीको व्यवस्थापन : 

क) पानीको भनयभित आपुइभतको ब्यवस्था गररन ुपनेछ । यदर्द भनयभित आपुइभतको सभुनशितता निएिा 
कम्तीिा २ दर्दनका लाभग पगु्ने गरी पानीको व्यवस्था गनुइपने । 

ख) पानी शवुद्धकरणका भनशम्त ववभिन्न उपायहरु िस्तै क्लोररनेशन (वपयसु, अक्वा याब) र  उिालेर 
पानी वपउने व्यवस्था गनुइपनेछ । 

ग) खानेपानी, िपी प्रयोग गनइ र अन्य रै्दभनक सरसफाईका लाभग प्रयाप्त पानी हनुपुछइ । 

८.२. शौिालय तथा स्वछछता व्यवस्थापन :  

क) िवहला र परुुषको लाभग छुट्टा छुटै्ट शौिालयको व्यवस्था हनुपुछइ । आवश्यकता अनसुार अस्थाई 
प्रकृभतको (water sealed pit latrine) बनाउन सवकनछे ।  
ख) िपी संगै िोडेर हात धनुे ठाउँ, साबनु र पानीको व्यवस्था सभुनशितता गररन ुपने । 

ग) कोभिड-१९ संक्रभितहरुले हात, िखु र शरीर पछु्नलाई आ-आफ्नो तौभलया बोक्ने र प्रयोग गनुइ 
पनेछ ।   

घ) सबै भबरािीलाई सम्िव िएसम्ि हाईशिन वकटको व्यस्था गनइ सवकनछे (हाईशिन वकटको 
िापर्दण्ड यसैसाथ संलग्न अनसूुिीिा राशखएको छ) । 

ङ) आइसोलेशन केन्रका लाभग प्रयोग िएका तथा उहाँहरुलाइ सेवा प्रर्दान गनइका लाभग सहयोगी 
किइिारीहरु त्था स्वास््यकिीहरु बसोबास गने कोठा, स्नान घर, शौिालय, िान्सा लगायतका 
संबेर्दनशील स्थान तथा िइँुलाई कशम्तिा दर्दनको ३ पटक भडटरिेन्ट, ०.५ प्रभतशत क्लोररन झोल 
तथा नेपाल सरकारले भनधाइरण गरेका रसायनको प्रयोगगरी भनयभित रुपिा सफा गने र भनशंक्रिण 
गने व्यवस्था भिलाउने । 

८.३. फोहोर व्यवस्थापन : 

क) सम्िव िएसम्ि सबै आइसोलेशन केन्रहरुिा फोहर ब्यवस्थापनका लाभग ३ वटा फोहर र्दानीहरु 
(रातो, भनलो र हररयो) स्पि िानकारी सवहत ववसइिन गने व्यवस्था भिलाउने । 

ख) शौिालयबाट भनस्केको पानी र दर्दसािन्य लेर्दोको सरुशित रुपिा छुट्टा छुटै्ट ववसइिनको 
व्यवस्थापन गने । 

ग) अन्य फोहोर उपयिु ठाउँिा खाल्डो खनी भबसिइन गने, िलाउने वा पनेु । 

 

खण्ड ९ : आइसोलेशनिा िवहला, बाल बाभलका, अपागंता िएका व्यशि र  दर्दघइरोगी लाभग भबशषे 
व्यवस्था 
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क) कोभिड-१९ संक्रभित व्यशि दर्दघइ रोगी (िटुु रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दर्दघइ रोग, अबूइर्द रोग, 

िधिेुह, िगृौला सम्बन्धी रोग (डायलाइभससिा रहेका), किलवपत्त, ियरोग, एि.आइ.भि, कुपोवषत 

बालबाभलका), २८ हप्ता पगेुको गिइवती र अन्य स्वास््य संस्थाबाटै स्वास््य सेवा प्रबाह गनइ आवश्यक 

िएका संक्रभितहरुलाई स्वास््य संस्था हाता भिरकै आइसोलेशनिा राख्न ुपनेछ ।   

ख) अपांगता िएका व्यशिहरुको रै्दभनक वक्रयाकलापिा सभुबधा पगु्ने गरी आइसोलेशनिा बस्ने व्यवस्था 

भिलाउन ुपनेछ । 

 

खण्ड १० : सूिना, संिार र ववववध  

 

क) आइसोलेशनिा रहने व्यशिको सूिना र िानकारीको लाभग कोभिड-१९ रोकथाि, खानपान तथा 
पोषण, यौन तथा प्रिनन स्वास््य, ब्यशिगत स्वास््य आदर्द सम्बन्धी पयाइप्त सूिना तथा ब्यबहार 
पररवतइन सम्बन्धी साििीहरु राशखनपुछइ । कुनै स्वास््य सम्बन्धी सिस्या परेिा वा िनोसािाशिक 
परािशइ िावहएिा सम्बशन्धत शिवकत्सक वा िनोसािाशिक परािशइकताइले परािशइ दर्दने व्यवस्था 
भिलाउनपुछइ साथै स्वास््यसंग सम्बशन्धत भनकायको सम्पकइ  नम्बर उल्लेख िएका साििी उपलब्ध 
हनुपुछइ । 

ख) आइसोलेशनिा सम्िब िए इन्टरनेटको व्यवस्था गनइ सवकनेछ ।  
ग) आइसोलेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कोभिड-१९ केसको 
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनरे्दशशका, २०७७ बिोशिि हनुेछ । आइसोलेशनिा बस्र्दा 
स्वास््य अवस्थाको रै्दभनक अभिलेख अनसूुिी-६ िा िए अनसुार राख्न सवकनेछ । 

घ) स्थानीय स्तर, भनिी तथा स्वास््य संस्थाका आइसोलेशनिा सम्िब िएसम्ि एम्बलेुन्सको व्यवस्था 
गनुइपछइ। सम्िव निए सम्पकइ  गरेर आवश्यक परेको बेलािा उपलब्ध गराउन सवकने गरी व्यवस्था 
भिलाउनपुछइ । 

ङ) स्थानीय सरुिा भनकायसंग सिन्वय गरी आइसोलेशनिा आवश्यक सरुिाको प्रबन्ध भिलाउन ुपछइ 
। आइसोलेसनिा पररिाभलत हनुे सरुिाकिी, स्वास््यकिी, स्वयंसेवकको अभिलेख अनसूुिी-२ िा 
उल्लेख िए अनसुार राख्नपुछइ । 

ि) आइसोलेशनिा सहिताको लाभग भनयभित बशत्त, भबिलुीको व्यवस्था भिलाउनपुछइ । 

छ) आइसोलेशनिा प्रयोग हनुे स्रोतसाधन तथा साििीहरुको अभिलेख राख्न े व्यवस्था गनुइपछइ । 
अभिलेख फारि अनसूुिी ४ िा संलग्न गररएको छ । 
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खण्ड ११ : आभथइक व्यवस्थापन : 
भनरे्दशशकािा उल्लेख िएबिोशििका कायइहरु गनइ सम्बशन्धत तहको कोभिड-१९ संग सम्बशन्धत कोष 
वा अन्य श्रोतहरुबाट व्यवस्थापन गनुइपनेछ ।  
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अनसूुिी १ 

आइसोलेशन केन्रिा रहेका संक्रभित व्यशिहरुको वववरण 

आइसोलेशन केन्रको नाि :      शिल्ला :  

सम्पकइ  व्यशि :        उ. ि. पा./न. पा./गा. पा. :  

क्र. 
स. 

संक्रभित 
व्यशि
को 
नाि, 
थर, 
ठेगाना  

भलङ्ग उिेर संक्रभित 
व्यशिको 
फोन न.  

भनर्दान 
िएको 
भिभत 
(RTPCR 
पोिेटीब)  

आइसोले
सनिा 
आएको 
भिभत  

ररफर 
िएको 
भिभत  

ितृ्य ु
िएको 
िए 
भिभत  

भडस्िािइ 
िएको 
भिभत  

प्रर्दान 
गररएको 
स्वास््य 
सेवाको 
संशिप्त 
वववरण  

ि.  प.ु ते. 
भल. 

             

             

             

             

तयार गने :    रुि ुगने :     सर्दर गने :  

र्दस्तखत :    र्दस्तखत :     र्दस्तखत : 

 

 

अनसूुिी २ 

आइसोलेशनिा खवटएका किइिारी, सरुिाकिी तथा स्वयि ्सेवकको वववरण 

आइसोलेसन केन्रको नाि :     शिल्ला :  

सम्पकइ  व्यशि :        उ.ि.पा./न.पा./गा.पा. :  

क्र 
स 

नाि, थर, ठेगाना पर्द सम्पकइ  नम्बर कायाइलय/संस्था खवटएको भिभत िम्िा 
दर्दन रे्दखी सम्ि 

        

        

        

तयार गने :     रुि ुगने :      सर्दर गने :  

र्दस्तखत :    र्दस्तखत :     र्दस्तखत : 
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अनसूुिी ३ 

स्वेशछछक  आईसोलेशनका  लाभग  िंिरुरनािा 

भिभत :...................      

ि ………………………………............(संक्रभितको नाि, थर) वषइ …….. को िवहला र परुूष र अन्य ……… 

गा.पा./न. पा .......................... वाडइ नं .......टोल .............................. भनबासी र नागररकता 
नं........................  वाहक व्यशि घरिा आइसोलेसन बस्नका लाभग यस िञु्जरीनािािा उल्लेशखत शतइ तथा 
िापर्दण्डहरूको पणुइ पालना गनेछु। यसका साथै प्रत्येक दर्दन आफ्नो स्वास््य अवस्थाको िानकारी यस 
अस्पताल, स्वास््य संस्था र आइसोलेशन केन्रले तोकेको व्यशिलाई उपलब्ध गराउने छु । यस 
िञु्जरीनािािा उल्लेशखत कुनै प्रावधानहरूको अवज्ञा गरेको ठहररएिा संक्रािक ऐन २०२० बिोशिि कारवाही 
र सिाय सहुँला बझुाउँला।  

 

तोवकएका स्वास््यकिीको वववरण :     िञ्जुरीनािािा सही छाप गने व्यशि : 

नाि :.....        सही :  

सम्पकइ  नं ......        सम्पकइ  नं ...... 

 

 

अभििावक       सािी 

नाि :         नाि :      

सम्पकइ  :        सम्पकइ  नं :      

 

घर आइसोलेशनिा रहर्दा पालना गनुइपने स्वास््य िापर्दण्ड :  

घरिा नै आइसोलेशनिा बस्ने संक्रभित तथा भनिका पररवारका सर्दस्यहरुले रे्दहाय बिोशििको 
स्वास््य िापर्दण्डहरूको पूणइ पालना गनुइपनेछ । 

१. पयाइप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुटै्ट कोठािा बस्न ुपनेछ । 

२. उपिार अवभधिरी बावहर नभनस्कने र आवश्यक पने साििीहरू पररवारका सर्दस्यहरू िाफइ त 
िगाउन े। 
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३. खानपानिा ववशेष सावधानी अपनाई पयाइप्त िारािा पानी, झोभललो र पोभसलो खानेकुराहरू खाने 
। 

४. आफूले प्रयोग गरेका िाडाहरू सरुशितरूपले सफा गने र राम्रोसँग सकेुपभछ िारै पनुः प्रयोग गने 
।  

५. स्नान घर र शौिालयको छुटै्ट व्यवस्था भिलाउने र सािवुहक रूपिा प्रयोग गनुइपने अवस्था िएिा 
संक्रभितले प्रयोग गरेपभछ सरसफाइिा प्रयोग हनुे राम्रोसँग सफा गरेपिात ्िारै अन्य सर्दस्यले प्रयोग 
गने । 

६. हातधनुे बेभसनहरु संक्रिणको श्रोत हनुसक्ने िएकोले र्दाँत िाझ्ने ब्रस लगायतका सिानहरू 
बेभसन बाहेक छुटै्ट स्थानिा राखेर प्रयोग गने । 

७. ढोका, ढोकाका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य साििीहरू िनु धेरै व्यशिहरूले िलाउने वा छुने 
सम्िावना रहन्छ ती सािानहरूको भडसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी भनयभित सफा गने । 

८. घरिा हातधनुे साबनु र पानीको पयाइप्त व्यवस्था गरी सबै सर्दस्यहरूले सिय सियिाहात सफा 
गने ।  

९. िाँडाकँुडा र कपडा धरु्दा सकेसम्ि पञ्जा लगाएर धनुे वा िभसनिा छुटै्ट धनुे र राम्रो सँग घाििा 
सकुाएर िार पनुः प्रयोग गने । 

१०. संक्रभितको हेरिाहको लाभग प्रत्यि सम्पकइ िा रहने व्यशि र संक्रभितले अभनवायइ रूपिा 
िेभडकल िास्क प्रयोग गने ।  

१०. घरिा बढी िोशखििा रहने सिूहहरू िस्तै र्दीघइरोगीहरू, ६० वषइ िाभथका िेष्ठ नागररकहरू, 

गिइवती तथा सतु्केरीहरूलाई संक्रभितको सम्पकइ बाट टाढा राख्न ुपनेछ ।  

११. संक्रभितको दर्दनिा कम्तीिा ३ पटक ज्वरो िाँि गरी रेकडइ राख्न े। 

१२. संक्रभित स्वयिले वा भनिको हेरिाहिा संलग्न पररवारको सर्दस्यले दर्दनिा कम्तीिा २ पटक 
संक्रभितको स्वास््य अवस्थाको बारेिा सम्बशन्धत स्वास््यकिीलाई फोन वा एस.एि.एस वा अन्य 
िि ुइअल ववभध तथा स्वास््य तथा िनसंख्या िन्रालयले ववकास गरेको िोबाइल एशप्लकेशन िाफइ त 
िानकारी गराउन े। 

१३. संक्रभितलाई श्वासप्रश्वासिा कदठनाइ िएिा, छाती र्दखेु वा िारी िहससु िएिा, ओठ तथा 
अनहुार नीलो रे्दशखएिा, होस हराएिा वा अन्य कुनै िवटल अवस्था रे्दशखएिा भनि वा भनिको 
हेरिाहिा  संलग्न व्यशिले तरुुन्तै सम्बशन्धत स्वास््यकिीलाई िानकारी दर्दनपुनेछ । 
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अनसूुिी ४ 

आईसोलेशनिा शिन्सी वववरण राख्न ेफाराि 

आइसोलेशन स्थान :     न. पा./गा.पा. :      वाडइ :  

क्र. स. सािािी को नाि इकाई प्राप्त संख्या खिइ संख्या बाँवक कैवफयत 

       

       

       

       

       

 

वववरण  तयार गने :        रुि ुगने :  

सवह :           सवह :  

अनसूुिी ५ 

कोभिड-१९ रोग संक्रभितको बभगइकरण 

 

कोभिड १९ रोग RT-PCR ववभधबाट पवुि िएका संक्रभितको वभगइकरण रे्दहाय बिोशिि हनुेछ ।  

Clinical classification for case management 

01 लिण नरे्दशखएको (Asymptomatic) No any sign and symptom 

02 सािान्य (Mild) Influenza like illness(ILI) 

03 िध्यि (Moderate) Pneumonia (CRB 65 score 0) 

04 िवटल (Severe) Severe Pneumonia, Sepsis 

05 अभत िवटल (Critical) ARDS, Septic shock 

(N.B. Some patients of COVID-19 may have hypoxia without clinically evident dyspnea and 

cyanosis. Thus, wherever available, pulse oximetry should be used to rule out hypoxia and 

respiratory failure.) 

 Mild Cases(ILI):  

The clinical symptoms are mild without shortness of breath or abnormal imaging (no 

sign of pneumonia) patient with uncomplicated upper respiratory tract viral infection 

may have non-specific symptoms such as fever, fatigue, cough (with or without sputum 

production), sore throat, nasal congestion, anorexia, malaise, or headache. Rarely, 

patients may also present with diarrhea, nausea, and vomiting. 

 Moderate Cases (Pneumonia):  

Fever and respiratory symptoms with radiological findings of pneumonia. 
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ADULT 

 

o  Pneumonia but no signs of severe pneumonia. 

o No need of supplemental oxygen.  

o Respiratory distress with <30 breaths/min. 

o Pulse oximeter showing saturation > 93% at ambient air. 

o CURB 65 score '0' 

 

   CHILD 

o Child with non-severe pneumonia who has cough or difficulty breathing +fast 

breathing: fast breathing (in breaths/min): <2 months: >= 60; 2-11 months: >= 50; 1-

5 years: >= 40, and no signs of severe pneumonia 

 Severe Cases (Severe pneumonia, Sepsis):  

o Severe pneumonia:  

o Adolescent or adult: fever or suspected respiratory infection, plus one of the 

following; 

o Respiratory rate>= 30 breaths/min. 

o Severe respiratory distress; or 

o Sp02<=93% on room air. 

    Child with cough or difficulty in breathing, plus at least one of the following; 

o Central cyanosis or Sp02 <90% 

o Severe respiratory distress (e.g. grunting, very severe chest indrawing) 

o Signs of pneumonia with a general danger sign 

o Inability to breast feed or drink, lethargy or unconsciousness or convulsions. 

o Other signs of pneumonia may be present: chest indrawing, fast breathing (in 

breaths/min), <2months:>=60; 2-11 months:>=50; 1-5 years: >=40;  

o While the diagnosis is made on clinical grounds; chest imaging may identify or 

exclude some pulmonary complications.  

o Sepsis: 

Adults: Life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response 

to suspected or proven infection.  
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Signs of organ dysfunction: 

Altered mental status, Difficult or fast breathing, Low 

oxygen saturation, Reduced urine output, Fast heart 

rate, weak pulse, cold extremities or low blood 
pressure 
skin mottling 

Laboratory evidence of: 

Coagulopathy, 
Thrombocytopenia<50,000/cmm,  

Raised lactate 
Hyper bilirubiemia 
 

 

Child: suspected or proven infection and >= 2 age-based systemic inflammatory response 

syndrome criteria, of which one must be abnormal temperature or white blood cell count.  

 Critical Cases (ARDS/Septic shock):  

 Acute Respiratory Distress Syndrome(ARDS): 

 Onset: within 1 week of a known clinical insult or new or worsening respiratory 

symptoms. 

 Chest imaging (radiography, CT scan or lung ultrasound): bilateral/unilateral opacities, 

not fully explained by volume overload, lobar or lung collapse, or nodules. Patient with 

pleural effusion unlikely to be COVID.  

 Pulmonary infiltrates/respiratory failure not fully explained by cardiac failure or fluid 

overload. 

 Need objective assessment (e.g. echocardiography or USG) to exclude hydrostatic 

cause of infiltrates/oedema if no risk factor present.  

 Oxygenation impairment in adults; 

 Mild ARDS: 200 mmHg < PaO2/FiO2<=300 mmHg (with PEEP or CPAP>=5 

cmH2o, or non-ventilated) 

 Moderate ARDS: 100 mmHg < PaO2/FiO2<=200 mmHg (with PEEP >=5 cmH2o, 

or non-ventilated) 

 Severe ARDS: PaO2/FiO2<=100 mmHg (with PEEP >=5 cmH2o, or non-

ventilated) 

 When PaO2 is not available, SpO2/FiO2<=315 mmHg suggests ARDS(Including 

in non-ventilated patients) 

   Septic Shock 

 

 Adults: persisting hypotension despite volume resuscitation, requiring vasopressors to 

maintain MAP>=65 mmHg and serum lactate level >2 mmol/L 

 Children: any hypotension (SBP<5th centile or > 2 SD below normal for age) or two or 

three of the following; altered mental state, tachycardia or bradycardia (HR< 90 bpm or 

> 160 bpm in infants and HR< 70 bpm or > 150 bpm in children), prolonged capillary 
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refill (>2 sec) or feeble pulse, tachypnea, mottled or cool skin or petechial or purpuric 

rash, increased lactate, oliguria, hyperthermia or hypothermia.  

 

अनसूुिी ६ 

आइसोलेसनिा बस्न ेसंक्रभित व्यशि हरुको रै्दभनक रेकडइ फारि 

संक्रभित व्यशिको नाि :      उिेर :   भलङ्ग : 

आइसोलेसन िा आएको भिभत : 

भिभत ज्वरो खोकी सास फेनइ कदठनाइ स्वार्द गन्ध थाहा 
पाउन े

अन्य 

२०../../.. छ छैन छ छैन छ छैन छ छैन  

          

          

          

          

१४ दर्दन सम्ि 
को रेकडइ राख्न े

         

 


