(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र
उपचार व्यवस्थाको कायययोजना
१. पररचय
नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) भनेको के हो ?

यो नयााँ प्रजािीको भाइरस हो जुन मानव जातिमा पहहले पहहचान भएको
तथएन। यस भाइरसले मातनस र पशुहरूमा सं क्रमण गर्यछ। यस भाइरसले
सामान्य रुघाखोकी र्े खी गम्भीर प्रकारको िीव्र श्वासप्रश्वास Severe Acute
Respiratory Illness (SARI) सम्म गराउन सक्र्छ ।

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) का मुख्य लक्षणहरूूः
•

रुघा खोकी लाग्नु,

•

१०४ तिग्री फरे नहाइटभन्र्ा बढी ज्वरो आउनु,

•

श्वासप्रश्वासमा अत्यातिक समस्या हुन,ु

•

घााँटी, टाउको िथा जजउ र्ुख्न,े

•

तनमोतनया हुन,ु

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट कसरी आफू र अरूलाई
बचाउने ?
•

तनयतमि रुपमा साबुन पानीले हाि िुने ।

•

खोक्र्ा र हाछ्ुाँ गर्ाय नाक र मुख छोप्ने ।

•

जथाभावी हाि नतमलाउने ।

•

जे पायो त्यही नछु ने ।

•

ाँ ा, मुखमा नलाने ।
जथाभावी छोएका हाि आख

•

रुघा, खोकी लागेका व्यजिको नजजक नजाने ।

•

फ्लुजस्िो लक्षण र्े जखएमा जचहकत्सकसाँग परामशय तलने ।
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•

घरपालुवा पशुपन्छीसाँगको असुरजक्षि सम्पकयबाट टाढा रहने ।

• पशुजन्य मासु िथा अण्िा राम्रोसाँग पकाएर मात्र खाने ।

नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) को सं क्रमणबाट बच्न अपनाउनु
पने पूव य साविानी
•

हाि नतमलाउाँ, नमस्कार गरौं

•

तभिमा नजाऊाँ वा ठु लो भेला/सभा ित्काल नगरौं

•

कोही तबरामी भएमा सकेसम्म घरमा बसौं वा बच्चा तबरामी भएमा
सकेसम्म School नपठाउाँ, सकेसम्म छु ट्टै सुिौं, छु ट्टै प्लेट/थाल प्रयोग गरौं

•
•

व्यजिगि र सं स्थागि सिकयिा अपनाउाँ

समयमा नै स्वास््यकमी बाट सेवा तलउाँ

• हवर्े शबाट फहकयएकाहरुसाँग सं क्रमणको जोजखम हुने हुाँर्ा तबशेष साबिानी
तलउाँ।

हवश्वभर द्रिु गतिमा फैतलर्ै गएको COVID -19 सजजलै र तछटो सने रोग

हो । यो रोगको उच्च जोजखममा नेपाल समेि रहे को छ । रोकथाम सम्भव
रहेको COVID-19 को प्रर्े श नं. १ मा

समयमा नै पहहचान गरी

रोकथामका उपायहरु र उपचार पद्दतिको हवकास िथा कायायन्वयन ित्कालै
गनय आवश्यक र्े जखएको छ । नागररकको सुरक्षा राज्यको पहहलो जजम्मेवारी

भएको हुाँर्ा सो च ुनौतिको सामना गनय यो कायययोजना बनाई लागू गररएको
छ।
२. प्रर्े शको वस्िुजस्थति
(क)
(ख)

क्षेत्रफल 25905 वगय हक.तम. (कुल भू-भागको 17.6%)

२०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसं ख्या ४५,46,487
(17.15%)

(ग)

जनघनत्व २५७ प्रति बगय हक.मी.
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(घ)

स्थानीय िह-137 (महानगरपातलका-१, उपमहानगरपातलका-2,

(ङ)

अन्िरायहिय सीमाना- उत्तरिफय चीनसाँग 247 हक.तम. र पूवय िथा

(च)

अन्िरायहिय नाका- उत्तरिफय 3 र पूवय िथा र्जक्षणिफय 5 वटा

नगरपातलका-46 र गाउाँपातलका -88)
र्जक्षणिफय भारिसाँग 445 हक.तम. ।
रहेको ।

(छ)

हवमानस्थलहरु- ठू ला हवमानस्थलहरु - तबराटनगर र भद्रपुर िथा
लुक्ला सहहि ११ वटा साना हवमानस्थलहरु गरी जम्मा १३
बटा रहेको।

३.

बस्िुजस्थतिको हवश्लेषण
(क)

झापा, हवराटनगर, ईटहरी िथा िरानमा बढी जनघनत्व रहे को
कारण प्रकोपको असर ज्यार्ा पनय सक्ने ।

(ख)

नाम्चे र लुक्लामा पययटकहरुको बढी आविजावि हुने हुाँर्ा रोग
सनय सक्ने सम्भावना बढी र्े जखएको ।

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

र्जक्षणको

सीमा

नाकामा

अत्यातिक

मात्रामा

आविजावि

हुने ।

बाटोको सुहविाको कारण एक स्थान बाट अको स्थानमा सजजलै
र तछटो आवि जावि हुने ।

तबराटनगर र भद्रपुर जस्थि हवमानस्थलमा यात्रुहरुको चाप बढी
हुने ।

सुचना प्रवाहको लातग पयायप्त स्रोि सािन रहे को ।

सम्भाहवि च ुनौतिहरु
४.

हालसम्म यसबाट हुने मृत्युर्र भने सं क्रतमिको िुलनामा न्यून रहे को

छ । ि्याङ्क अनुसार सं क्रतमि मध्ये आजको तमतिसम्म कररव ३.४
प्रतिशि मात्र मृत्युर्र रहे को भए िापतन सािारण प्रकोपबाट मध्यम वा
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उच्च महामारीको रुप तलई व्यापक मानवीय क्षति हुन सक्ने र्े जखन्छ ।
िसथय, तनम्न अनुसारको सम्भाहवि च ुनौिीहरुलाई मध्यनजर गरी रोकथाम
गनुय नै उपयुि हुनेछ।
(क)

रोगको समयमै पहहचान,

(ख)

पयायप्त बजेटको व्यबस्था,

(ग)

ित्काल सामग्री खररर् व्यबस्थापनमा कानूनी जहटलिा,

(घ)

स्वास््य

सेवा

सुहविा,

औषिी

र

Personal Protective

Equipment को उपलब्ििा,
(ङ)
(च)

सं क्रमणको आशंका भएका र सं क्रतमि व्यजि ओसार पसारको
लातग सुहविा सम्पन्न एम्वुलेन्स,
र्क्ष जनशजि,

(छ)

Quarantine र Isolation स्थान,

(ज)

Sample Collection र Transportation

(झ)

सं क्रतमि फोहोरको व्यवस्थापन (Waste Management),

(ञ)

समयमा नै सही सूचना प्रवाह नभई भ्रामक सूचनाको कारण

(ट)

अतनयजन्त्रि प्रवेश नाकाहरु र खुला सीमाना,

(ठ)
(ि)
(ढ)

जनमानसमा िर त्रास पैर्ा हुन,ु

सामाजजक गतिहवति िथा ठू लो सं ख्यामा जमघट हुने स्थानहरु,
कृतत्रम अभावको श्रृजना र कालोबजारी,

Dead Body को व्यवस्थापन ।
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५. कायययोजना
COVID-19 को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थाको कायययोजना
तस.नं.

हक्रयाकलाप

मुख्य जजम्मेवार
तनकाय

सहयोगी तनकाय

श्रोि सािन

समयावति

अनुगमन गने
तनकाय

प्रर्े श सरकारका अन्य
मन्त्रालयहरु/जजल्ला
प्रशासन कायायलय/

• जनमानसमा तछटो र सही
सूचना प्रवाह गने।
१

• व्यजिगि सरसफाई िथा
रोगबाट वच्ने उपायहरुबारे

प्रर्े श स्वास््य
सामाजजक हवकास

तनर्े शनालय/नेपाल

प्रर्े श सरकार/

मन्त्रालय/स्थानीय

टे तलकम/रे तियो नेपाल,

सामाजजक हवकास

िह

गोरखापत्र, नेपाल

मन्त्रालय

मुख्यमन्त्री
ित्काल

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

टे तलतभजन लगायिका

जनमानसलाई सचेि गराउने।

िथा

आम सं चार सेवा प्रार्ायक
सं स्थाहरु/ सामाजजक सं घ
सं स्थाहरु

• सं क्रमणको आशंका भएका र

आन्िररक मातमला िथा

सं क्रतमि व्यजिहरुको
पहहचानको लातग अन्िरायहिय
२

नाका, प्रर्े श नाकाहरु,
हवराटनगर, भद्रपुर र लुक्ला

हवमानस्थलमा Screening Desk
को स्थापना गने ।
• Screening Desk को लातग

कानुन मन्त्रालय/जजल्ला
सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/स्थानीय
िह

प्रशासन कायायलय/ भन्सार
कायायलय/अध्यागमन
कायायलय/नागररक उड्डयन
कायायलय/प्रर्े श स्वास््य

तनर्े शनालय िथा स्वास््य
कायायलय/नेपाल प्रहरी /
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मुख्यमन्त्री

प्रर्े श सरकार/
सामाजजक हवकास
मन्त्रालय

ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

आवश्यक जनशजि र

सशस्त्र प्रहरी बल/राहिय

Equipment- Infrared

अनुसन्िान/ उद्योग

Thermometer, Ambulance, र

वाजणज्य सं घ

व्यजिगि सुरक्षाको लातग एम
९५ माक्स, चस्मा, ग्लोव,
एप्रोनको व्यवस्था गने ।
आन्िररक मातमला िथा
कानून मन्त्रालय/प्रर्े श

३

शंकास्पर् व्यजिलाई Screening

सामाजजक हवकास

Desk बाट Quarantine /

मन्त्रालय/ नेपाल

Isolation स्थानसम्म पुयायउने ।

प्रहरी/स्थानीय िह

स्वास््य तनर्े शनालय/
स्वास््य
कायायलय/सरकारी िथा
नीजज अस्पिाल/नेपाल

सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/ नेपाल
प्रहरी

मुख्यमन्त्री
आवश्यकिा

िथा

अनुसार/तनरन्िर

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

रे िक्रस/सरोकारवाला
अन्य तनकायहरु
प्रर्े श स्वास््य
प्रति नाका ९ र प्रति हवमानस्थल
४

६ जनाको र्रले स्वास्थकमी
पररचालन गने ।

सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/ स्थानीय
िह/नागररक उड्डयन
कायायलय

तनर्े शनालय/ स्वास््य

सामाजजक हवकास

कायायलय/नागररक उड्डयन

मन्त्रालय/

कायायलय/सरकारी िथा

स्थानीय िह/

नीजज अस्पिाल/नेपाल

नागररक उड्डयन

रे िक्रस/सरोकारवाला

कायायलय

अन्य तनकायहरु
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मुख्यमन्त्री
ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

५

पयायप्त औषिी र औजार िथा

सं घीय सरकार/

उपकरणको मापर्ण्ि बमोजजम

सामाजजक हवकास

स्टक, भण्िारण िथा ढु वानीको

मन्त्रालय/ स्थानीय

व्यवस्था गने ।

िह

जजल्ला प्रशासन
कायायलय/ औषिी

सामाजजक हवकास

व्यबस्था हवभाग/औषिी

मन्त्रालय/ स्थानीय

व्यवसायी सं घ/प्रर्े श

िह

मुख्यमन्त्री
ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

आपूतिय व्यबस्थापन केन्द्र
आन्िररक मातमला िथा

आम नागररकमा सचेिना अतभबृहि

सामाजजक हवकास

कानून मन्त्रालय/जजल्ला

प्रशासन कायायलय/ सुरक्षा

सामाजजक हवकास

स्थानीय िहसम्म सतमतिहरु गठन

िह/स्वास््य

तनकायहरु/सामाजजक सं घ

मन्त्रालय/ स्थानीय

गरी काययक्रम र ियारीको

कायायलय

सं स्थाहरु/WHO/नेपाल

िह

गनयको लातग प्रर्े श स्िरर्े जख
६

मन्त्रालय/स्थानीय

अवस्थाबारे सु-सुजचि गराउने ।

मुख्यमन्त्री
आवश्यकिा

िथा

अनुसार

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

रे िक्रस/ सरोकारवाला
अन्य तनकायहरु

• कोशी अस्पिाल, BPKIHS,
Nobel, BMC, मेची अस्पिाल र
B&C अस्पिालमा ित्कालको
लातग मापर्ण्ि अनुरुपको
घटीमा ३० वटा Isolation Bed
को व्यवस्था गने र आवश्यकिा

७

सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/
सम्वजन्िि
अस्पिालहरु

प्रर्े श स्वास््य
तनर्े शनालय/
स्वास््य
कायायलय/स्थानीय िह
िथा सरोकारवाला अन्य
तनकायहरु

अनुसार ञप वेिहरुको व्यवस्था
गने ।

सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/ सम्वजन्िि
अस्पिालहरु

मुख्यमन्त्री
ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

• जजल्ला अस्पिालहरुमा Isolation
Bed खिा गनयको लातग ियारी
शुरु गने ।
•

५ वटा तसमा नाकाहरु

सामाजजक हवकास

मुख्यमन्त्री
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जोगमनी, काकितभट्टा, भद्रपुर,

मन्त्रालय/

पशुपतिनगर र भन्टावारीमा

जजल्ला प्रशासन

जगेिा चालक र मेतिकल

कायायलय/स्वास््य

टोली सहहि प्रर्े श िहमा १०

कायायलय

एम्वुलेन्स प्रर्ायक सं स्था

सामाजजक हवकास

तनरन्िर

िथा
मजन्त्रपररषद्को

मन्त्रालय

कायायलय

र जजल्ला िहमा २/२ वटाका
र्रले जम्मा 20 वटा
एम्बुलेन्स ियारी अवस्थामा
राख्ने ।

Collection भएको Sample लाई
िोहकएको मापर्ण्ि अनुरुप राहिय
८

जनस्वास््य प्रयोगशाला, टे कुमा
पठाउने ।
Sample Collection को लातग

सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/प्रर्े श
प्रयोगशाला

आन्िररक मातमला िथा

मुख्यमन्त्री

कानुन

सामाजजक हवकास

मन्त्रालय/सम्बजन्िि

मन्त्रालय

तनरन्िर

सरोकारवाला तनकायहरु

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

कमयचारी िोक्ने ।
आन्िररक मातमला िथा

९

मापर्ण्ि अनुरुपको Quarantine &
Isolation Area, Waste
Management िथा Dead body
Management को लातग ित्काल
स्वास््य कमी/ सुरक्षा कमी कररब
५०० जनशजिको ब्यबस्था गने ।

कानुन मन्त्रालय/प्रर्े श
सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/ सुरक्षा
तनकायहरु

स्वास््य तनर्े शनालय/

मुख्यमन्त्री

स्वास््य

सामाजजक हवकास

कायायलय/सरकारी िथा

मन्त्रालय

नीजज अस्पिाल /स्थानीय
िह/सरोकारवाला अन्य
तनकायहरु
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तनरन्िर

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

COVID -19 को रोकथाम र
१०

उपचारको लातग आवश्यकिा
अनुसारको रकम मजन्त्रपरषर्बाट

आन्िररक मातमला िथा
प्रर्े श सरकार

तनणयय गरी कोष खिा गने ।
उपचारमा सं लग्न (स्वास््य कमी,
११

सुरक्षा कमी र अन्य कमयचारीको
लातग पोशाकको व्यबस्था र

प्रोत्साहन भत्ताको व्यबस्था गने ।
जशक्षण सं स्था/स्वास््य सं स्था/
१२

कायायलय/उद्योग आर्ीमा ठू लो
सं ख्याको जमघटमा तनरुत्साहहि
गराउने ।
• अत्यावश्यक बस्िुहरु- खाद्यान्न,

पानी, औषिी/ औजारमा कृतिम

१३

अभाव श्रृजना हुन नदर्ने ।
• कालोबजारी पूणय रुपमा तनयन्त्रण
गने ।
नेपाली सेना िथा अन्य सुरक्षा

१४

तनकायहरु ियारी अवस्थामा
रहने ।

कानुन मन्त्रालय/आतथयक
मातमला िथा योजना

मुख्यमन्त्री

आतथयक मातमला िथा
योजना मन्त्रालय

ित्काल

मन्त्रालय/स्थानीय िह
सामाजजक हवकास

कानुन मन्त्रालय/आतथयक

आतथयक मातमला िथा

मन्त्रालय/ स्वास््य

मातमला िथा योजना

योजना मन्त्रालय

मन्त्रालय/स्थानीय

मुख्यमन्त्री
उपचार प्रहक्रया
शुरु हुनासाथ

िथा कानुन

प्रमुख जजल्ला अतिकारी/

आन्िररक मातमला

हवकास

नेपाल प्रहरी/सरोकारवाला

िथा कानून

अन्य तनकायहरु

मन्त्रालय

मन्त्रालय/सामाजजक
मन्त्रालय/स्थानीय िह

उद्योग, पययटन, वन
िथा वािावरण
मन्त्रालय/ स्थानीय
िह/ जजल्ला
प्रशासन कायायलय/
नेपाल प्रहरी
नेपाली सेना,
नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी बल

आन्िररक मातमला िथा
कानून मन्त्रालय /उद्योग
बाजणज्य सं घ/ स्थानीय
िह िथा सरोकारवाला
अन्य तनकायहरु
प्रर्े श सुरक्षा
सतमति/जजल्ला सुरक्षा
सतमति

िथा

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

सरकार
आन्िररक मातमला

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

आन्िररक मातमला िथा

कायायलय

िथा

मुख्यमन्त्री
ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

उद्योग, पययटन, वन
िथा वािावरण
मन्त्रालय/ स्थानीय
िह/ जजल्ला प्रशासन

मुख्यमन्त्री
ित्काल

कायायलय/ नेपाल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

प्रहरी
नेपाली सेना/
नेपाल प्रहरी/
सशस्त्र प्रहरी बल

मुख्यमन्त्री
ित्काल

िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय
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•

पहहलो चरणमा श्रीलङ्काटप्पु र
सैतनक व्यारे क रहेको मोरङ्गको
टांिी ईलाकामा Quarantine
स्थान ियार गने ।

•

Quarantine सहकएको दर्नमा
प्रत्येक व्यजिको Swab Test

१५

गरी Negative पाईएमा मात्र
Release गने ।
•

आन्िररक मातमला िथा
सामाजजक हवकास
मन्त्रालय/ नेपाली
सेना/ सम्वजन्िि
व्यजि

कानून मन्त्रालय/जजल्ला
प्रशासन कायायलय/नेपाल

प्रर्े श सरकार/

प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी बल/

आतथयक मातमला

तनर्े शनालय/स्थानीय िह

मन्त्रालय

प्रर्े श स्वास््य

Release भएको २ हप्ता सम्म

िथा सरोकारवाला अन्य

घरको छु टै कोठामा वस्ने र

तनकायहरु

िथा योजना

काययर्ल
गठन गरी
प्रारजम्भक
अध्ययन
ित्काल शुरु

मुख्यमन्त्री
िथा

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

पररवारबाट ६ हफट (२
तमटर) टाढा रहने ।
१६

अत्यन्ि सं क्रतमि पर्ाथयको

व्यवस्थापनको लातग तनजिि मापर्ण्ि
सहहिको तनर्े जशका लागु गने ।

आन्िररक मातमला
िथा कानुन
मन्त्रालय

स्थानीय िह/स्वास््य

आन्िररक मातमला

कायायलय

िथा कानुन मन्त्रालय

ित्काल

मुख्यमन्त्री िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

प्रर्े श िहमा मुख्यमन्त्रीको
अध्यक्षिामा सबै मन्त्री,राज्य मन्त्री,

१७

मन्त्रीपररषर्/नेपाली

प्रमुख सजचव, पृिनापति पूवी पृिना

मुख्य मन्त्री िथा

सेना/नेपाल प्रहरी/ सशस्त्र

मुख्य मन्त्री िथा

नेपाली सेना, प्रर्े श सभाका सजचव,

मन्त्रीपररषर्को

प्रहरी/रा.अ.हव./ प्रर्े श

मन्त्रीपररषर्को

मुख्यन्यायातिविा, जज.स.स., न.पा.

कायायलय

स्वास््य तनर्े शनालय/

कायायलय

र गा.पा. महासं घका प्रर्े श अध्यक्ष,

अन्य सरोकारवाला

सवै प्रर्े श सरकारका सजचव, प्रर्े श

तनकाय

स्िरका सुरक्षा तनकायका प्रमुखहरु,
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ित्काल

प्रर्े श सरकार

सामाजजक हवकास मन्त्रालयका
सजचव सर्स्य सजचव रहने गरी
तनर्े शन सतमति गठन गने ।
प्रमुख सजचवको अध्यक्षिामा सवै
सजचव, पूवी पृिना हे.क्वा.

ईटहरीबाट िा. अतिकृि र

अतिकृि प्रतितनिी, प्रर्े श स्िरका

सुरक्षा तनकायका प्रमुखहरु, प्रर्े श
स्वास््य तनर्े शक, नेपाल रे िक्रस
सोसाईटी प्रर्े श प्रमुख, प्रर्े श
पत्रकार महासं घ अध्यक्ष र

मुख्यमन्त्री िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

सरोकारवाला सवै
तनकाय

मुख्यमन्त्री िथा
मजन्त्रपररषद्को

ित्काल

प्रर्े श सरकार

कायायलय

आन्िररक मातमला िथा कानून
मन्त्रालयका सजचव सर्स्य सजचव
१८

भएको प्रर्े श िहको कायायन्वयन
सतमति गठन गने ।
जजल्ला स्िरमा प्रमुख जजल्ला
अतिकारीको अध्यक्षिामा सबै
स्थानीय िहका प्रमुख प्रशासकीय

अतिकृि, जजल्ला सुरक्षा सतमतिका
पर्ातिकारीहरु, उद्योग वाजणज्य
सं घका अध्यक्ष, नेपाल रे िक्रस,

आन्िररक
जजल्ला प्रसाशन

सम्वजन्िि सबै

जजल्ला प्रसाशन

कायायलय

तनकायहरु ।

कायायलय

सरोकारवाला कायायलयका

जजल्लास्िरका कायायलय प्रमुखहरु र
स्वास््य कायायलय प्रमुख सर्स्य
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ित्काल

मातमला िथा
कानून

मन्त्रालय

सजचव रहने

गरी जजल्लास्िरीय

कायायन्वयन सतमति गठन गने ।
•

स्थानीय िहहरुले स्थानीय
िहस्िरको कायययोजना बनाउन
सक्ने ।

प्रर्े शस्िरमा हवराटनगर, िरान,
तबिायमोि, ईनरुवा, र्मक, गाईघाट

१९

िथा जजल्ला सर्रमुकाममा खाद्यान्न,

आन्िररक मातमला

उद्योग बाजणज्य

आन्िररक मातमला

पानी र औषिी जस्िा अत्यावश्यक

िथा कानुन

सं घ/स्थानीय िह/ नेपाली

िथा कानुन

बस्िुको स्टकको व्यवस्था गने ।

मन्त्रालय/सामाजजक

सेना/नेपाल प्रहरी/सशस्त्र

मन्त्रालय/सामाजजक

• खाद्यान्न िथा औषिी/औजार

हवकास मन्त्रालय

प्रहरी बल/सरोकारवाला

हवकास मन्त्रालय

ढु वानीको लातग नेपाली सेना

मुख्यमन्त्री
आवश्यकिा

िथा

अनुसार

मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

अन्य तनकायहरु

िथा अन्य सुरक्षा तनकायलाई
पररचालन गने
• प्रर्े श सरकारसाँगको समन्वयमा
जजल्ला स्िरमा सहायक प्रमुख
जजल्ला अतिकारीको

२०

सामाजजक हवकास

सं योजकत्वमा हेल्प िेस्क

आन्िररक मातमला

मन्त्रालय/नेपाली

आन्िररक मातमला

स्थापना गरी २४ सै घण्टा

िथा कानून

सेना/नेपाल प्रहरी

िथा कानून

आवस्यकिा

िथा

अपरे शन रुम सं चालन गने ।

मन्त्रालय/ जजल्ला

/सशस्त्र प्रहरी बल/

मन्त्रालय/ जजल्ला

अनुसार

मजन्त्रपररषद्को

प्रशासन कायायलय

रा.अ.हव./सरोकारवाला

प्रशासन कायायलय

• हेल्प िेस्कमा ४ वटा टोल हि
नम्बर जिान गरी स्वास््य

अन्य तनकायहरु

सम्बन्िी ज्ञान भएका व्यजिलाई
सूचना अतिकारी िोक्ने
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मुख्यमन्त्री

कायायलय

• तमतियासाँगको समन्वयमा र्ै तनक
रुपमा Press Release गने ।
सामाजजक हवकास मन्त्रालय

भहवष्यमा हुनसक्ने हवपर्को लातग
समयमा नै ियारी रहन प्रर्े श
२१

सरकारबाट Triage and Mass
Casualty Treatment Center र
Quarantine/Isolation Center को

आन्िररक मातमला
िथा कानून
मन्त्रालय

व्यवस्था गने ।
सं क्रमणको आशंका भएका र
२२

सं क्रतमि व्यजिसाँग सम्पकयमा
आएका व्यजिहरुको Contact
Tracing गने ।

/स्थानीय जनप्रतितनति

आन्िररक मातमला

/नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी

मन्त्रालय/आपत्कालीन

/नेपाली सेना

िथा कानून

बल/नेपाल रे िक्रस/अन्य

स्वास््य व्यवस्थापन

सम्बजन्िि सरोकारवाला
तनकायहरु

आन्िररक मातमला
िथा कानून
मन्त्रालय

बल/नेपाल रे िक्रस/

आन्िररक मातमला

अन्य सम्बजन्िि

िथा कानून मन्त्रालय

सं क्रतमि व्यजि िथा
२३

पररवारजनहरुको Medical

सम्वि सवै

confidentiality (गोपतनयिा)

तनकायहरु

ित्काल

आवश्यकिा
अनुसार/
तनरन्िर
आवश्यकिा

सम्वि सवै तनकायहरु

अनुसार/
तनरन्िर

राख्ने ।
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िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय

केन्द्र सं चालन

नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी

सरोकारवाला तनकायहरु

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री
िथा
मजन्त्रपररषद्को
कायायलय
आन्िररक
मातमला िथा
कानून
मन्त्रालय

