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कोभिड -१९ सबिन्त्धी प्रमखु जानकारी 
 

कोभिड-१९ को संक्रमण दर आषाढको पहहलो साता पभन अम्िल्लो साता जस्तै: भिस्तारै िट्दै गैरहेको प्रदेश स्वास््य 
भनदेशनालय, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको त्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेशको आषाढ ५ गतेको त्याङ्कका 
आधारमा यस प्रदेशमा कुल ९४,९९३ जनामा संक्रमण पहुि िएको छ  िने सहक्रय संक्रभमत २ हजार ४२ जना 
रहेको त्याङ्कले देखाएको छ। यो हप्ता प्रदेशका सिै म्जल्लामा ५०० िन्त्दा कम सहक्रय संक्रभमत रहेको छ । सिै 
िन्त्दा िढी रुपन्त्देहीमा (४१२) सहक्रय संक्रभमत रहेका छन।् हालसबम प्रदेशमा १,८७१ जनाको मतृ्य ुिएको छ 
र गएको २४ िण्टामा जबमा १ जनाको मतृ्य ुिएको छ। प्रदेशमा अहहले २८९ संक्रभमतहरु हवभिन्न अस्पतालहरुमा 
उपचाररत छन।् 
 

❖ आषाढ १ गते प्रदेश सरकारले आभथिक वषिको िजेट साविजभनक गरेको छ। सिै प्रदेशले िजेटमा कोभिड–१९ 
को रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचार र मतृकका पररवारलाई राहत हवतरणमा उल्ले्य रकम छुट्याएका छन ्। 
लमु्बिनी प्रदेशले पभन ४० अिि ९५ करोड ९७ लाख कुल िजेट िएकोमा स्वास््य क्षेरमा ४ अिि १९ करोड 
५१ लाख (१०.२४%) को िजेट साविजभनक गरेको छ । (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ २, २०७८)  

https://ekantipur.com/news/2021/06/16/16238048605241790.html 
 

❖ राहिय त्याङ्क हेदाि नेपालको संक्रमण दर िटेता पभन पभछल्लो १४ ददनमा १० म्जल्लामा कोरोना संक्रमण 
िढ्दै गएको संिीय स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले िताएको छ। उदयपरु, पााँचथर, तेह्रथमु, नवुाकोट, रोल्पा, 
हबुला, रुकुम (पम्िम), दैलेख, डोटी र िाजरुामा अन्त्य ददनको तलुनामा संक्रभमतहरुको सं्या िढ्दो रहेको 
मन्त्रालयले जनाएको छ।(स्रोत: अनलाइन खिर, आषाढ २, २०७८) 
   

❖ नेपालमा दईु साताअम्ि ३०.८ प्रभतशत रहेको संक्रमण दर कम हुाँदै १९.०४ प्रभतशतमा झरेको स्वास््य तथा 
जनसङ्ख्या मन्त्रालयको त्याङ्कले िताउंछ। संक्रमण दर कम हनु ुसखुद संकेत िएपभन भनषधेाज्ञा जारी गरेको 
४५ ददन कट्दा पभन २० प्रभतशत हाराहारी रहन ु संक्रमणको जोम्खम कायमै रहेको जनस्वास््य हवज्ञहरू 
िताउाँछन।् दईु साताअम्ि एम्न्त्टजेन परीक्षणको संक्रमण दर ३७.३९ प्रभतशत भथयो िने अहहले १६ प्रभतशतमा 
झरेको छ। तर अझै ठाउाँ हवशेषमा संक्रमण दर ५० प्रभतशतको हाराहारीमा छ। यसले शहर िजारमा शरुुको 
तलुनामा अहहले संक्रमण िटेको िएता पभन ग्रामीण क्षरेमा पहहला िन्त्दा िढी संक्रमण देम्खन थाल्नलेु जोम्खम 
अझै उच्च रहेको महामारी हवज्ञ डा. केदार िराल िताउाँछन।् (स्रोत: अनलाइन खिर, आषाढ २, २०७८)  
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❖ कोभिड-१९ को पहहलो लहरमा जस्तै यस पटक पभन भनको िएका कोभिड-१९ का भिरामीहरुमा पोस्ट कोभिड 
लक्षणहरु देखा पनि थालेको शकु्रराज ट्रहपकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका म्ललभनकल ररसचि यभुनट संयोजक 
डा. शेर िहादरु पनु िताउंछन ्। अत्यभधक थकान महससु हनु,ु मांसपेशी कमजोर हनु,ु जोनी दखु्न,ु म्जउ तातो 
महशसु हनु,ु लगातार हल्का खोकी लाभगरहन,ु छाती दखु्न,ु मटुुको धड्कन िढ्न ुवा अभनयभमत हनु,ु सतु्न नसलन ु
डर/रास उत्पन्न हनु,ु भडप्रसेन, भछनभछनमा भिसिने िानी हनु,ु टाउको दखु्न,ु कानमा कृभरम  आवाज सभुनन,ु पेट 
अपच/गडिडी हनु,ु छालामा भिभिरा देम्खन,ु कपाल झनुि, मधमुेह भनयन्त्रण गनि कदठनाइ हनु,ु रगत जबन ु, भमगौलामा 
समस्या देम्खन ेजस्ता लक्षणहरु पोस्ट कोभिडमा िढी देम्खने गदिछन।्  उपचार पिात ्पभन स्वास््यमा देम्खन े
समस्या चार हप्तािन्त्दा िढी लम्बिएमा यसलाई 'पोस्ट एलयटु कोभिड-१९ भसन्त्रोम' िभनने गररन्त्छ।सविसाधारणले 
िने यसलाई 'पोस्ट कोभिड वा लङ कोभिड' िने्न गरेको डा. पनु िताउंछन।्कोरोना िाइरसले फोलसोलाई मार 
निई अन्त्य अंगहरुमा पभन असर गदिछ।पोस्ट कोभिड सबिन्त्धी परामशि तथा सेवा सिै प्रदेशमा सरुु गनुिपने डा. 
पनुको िनाइ छ। (स्रोत: सेतोपाटी, आषाढ ३, २०७८) 

  
 

❖ अमेररकाले हवदेशी पयिटकका लाभग पभन सम्जलै कोरोनाहवरुद्धको खोप ददन थालेपभछ हवश्वका धेरै मलुकुिाट 
खोप लगाउनकै लाभग त्यहााँ जाने क्रम िढेको छ। नेपालमा पभन खोपको उपलब्धता अभनम्ित िएका कारण 
साम्यि िएका नेपालीहरु अमेररका जाने क्रम िढ्न थालेको ट्रािल व्यवसायीहरु िताउाँछन।् व्यवसायीहरुका 
अनसुार लकडाउनकै अवभधमा पभन चाटिडि फ्लाइटिाट धेरै नेपालीहरु त्यहााँ गएका भथए। (स्रोत: अनलाइन 
खिर, आषाढ ३, २०७८) https://www.onlinekhabar.com/2021/06/970873 

 प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ कोरोनाको दोश्रो लहरमा संक्रमणको केन्त्र िनेको लमु्बिनी प्रदेशमा पभन “पोस्ट कोभिड संक्रमण” देम्खन थालेको 
छ। संक्रमण मकु्त िएका व्यम्क्तमा जााँगर नचल्ने, थकान महशसु हनुे, शरीर तातो हनु,े लामो समय खोकी 
लाग्न,े जस्ता लक्षणहरु देखापरेको लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालका हफम्जभसयन डा. सदुशिन थापाले िताएका छन ्
।त्यसैगरी, कोभिड-१९ संक्रमण मकु्त िएपभछ शारीररक मार निई मानभसक समस्या पभन पाहहएको 
म्चहकत्सकहरु िताउाँछन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ ६, २०७८)  
 

❖ िााँके म्जल्लामा संक्रमण दर ओरालो लागेसंगै, अस्पतालमा भिरामीको चाप पभन िटेको छ र आषाढ १ गते 
देम्ख नेपालगंजको िेरी अस्पतालमा िहहरङ्ग (ओपीडी) सेवा सरुु िएको छ। (स्रोत: हेल्थपाटी, आषाढ १, 
२०७८) 

  

❖ कोभिड-१९ िाट संक्रभमत िालिाभलका, गििवती र सतु्केरीको लागी सरल र सहज हकभसमिाट उपचार सेवा 
परु् याउने िन्त्दै िटुवल उपमहानगरपाभलकाले भसद्धाथि िाल तथा महहला अस्पताल (आबदा अस्पताल) लाई आभथिक 
सहयोग गरेको छ। कोभिडको तेस्रो लहरमा िालिाभलका िढी प्रिाहवत हनु े हवज्ञहरुको धारणा अनसुार हाल 
अस्पताल व्यवस्थापन िइरहेको नगर प्रमखु म्शवराज सवुेदीले िताएका छन।् कोभिड प्रिाहवत िालिाभलका, 

https://www.onlinekhabar.com/2021/06/970873
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❖  

गििवती र सतु्केरीलाई लम्क्षत गरी आधभुनक उपकरण जभडत सहुवधा सबपन्न उपचार केन्त्र िनाउन ५० लाख 
रुपैयााँ हवभनयोजन गरेको नगर प्रमखुले िताएका छन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ ३, २०७८) 

 

❖ लमु्बिनी प्रदेशको पाल्पा म्जल्लाको ग्रामीण िेगमा अझै पभन संक्रमण दर उच्च रहेको हवभिन्न स्थानमा गररएको 
एम्न्त्टजेन परीक्षणको नभतजाले देखाएको छ। गएको केहह ददन देम्ख ग्रामीण िेगमा समदुाय स्तरमा  धेरै चहलपहल 
िढेको र भनस्दी गाउाँपाभलका–५, गल्धा गािडुााँडामा िाटु नाच समेत देखाइएको कुरा स्वास््य शाखा प्रमखु 

रेमिहादरु ददशाले जानकारी ददएका छन।् सोही स्थानमा ५० जनाको एम्न्त्टजेन परीक्षण गदाि २२ (४४%) जनामा 
संक्रमण पहुि िएको छ । त्यसैगरर रैनादेवी छहरा गाउाँपाभलकामा पभन संक्रभमतको सं्या अझै निटेको पाभलकाका 
स्वास््य शाखा प्रमखु जीवन रानाले िताएका छन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ ४,२०७८)  

 

❖ संयकु्त रािसंिीय भिकास कायिक्रम (यएुनभडपी)ले नेपाल सरकारलाई प्रदान 
गरेका मध्य ६५ लाख िरािरको ६० थान अम्लसजन कन्त्सन्त्टे्रटर लमु्बिनी 
प्रदेशको स्वास््य तथा जनसङ्ख ्या मन्त्रालयलाई हस्तान्त्तरण गरेको छ।  
(स्रोत: सिलपोस्ट डट कम, जेष्ठ ३१, २०७८) 

❖ कोभिड-१९ महामारीको जोम्खम कम गनिको लाभग उद्योगी व्यिसायी र 
मजदरुलाई कोरोना भिरुद्धको खोप ददन ु पने माग रा्दै िटुवल उद्योग 
िाम्णज्य संि रुपन्त्देहीले सरकारसाँग आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीको 
संक्रमण फैभलन नददनको लाभग सरकारले गरेको भनषेधाज्ञाका समयमा  पभन 
उद्योगी व्यिसायीले भनवािध रुपमा उत्पादन तथा आपूभतिको काम गरररहेको 
िन्त्दै जोम्खमका िीचमा पभन काम गने उद्योगी, व्यिसायी तथा मजदरुहरुलाई 
कोभिड-१९ भिरुद्धको खोपमा प्राथभमकता ददन माग गररएको छ। 

(स्रोत: लमु्बिनी अनलाइन, आषाढ २, २०७८) 

 

अन्त्तरािहिय हवषयिस्तहुरु 

❖ म्ज ७ रािहरुको िेलायतको कोनिवालमा सबपन्त् न िएको जी ७ सबमलेनमा भत रािहरुले कोभ्यालस सभुिधा 
माफि त ८ करोड ७० लाख कोभिड-१९ हवरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रभतवद्धता जनाएका छन।् जसमध्य 
आधा खोप सन ्२०२१ को अन्त्त्य सबममा ददने िभनएको छ। कोभ्यालस सभुिधाले जी ७ तथा अन्त्य रािहरु 
जसले खोप प्रदान गनिको लाभग रतु तथा सलदो समतामलुक हहसािले अग्रसरता भलएका छन ्भतसिै संग सहकायि 
गरररहेको छ।यी सिै कायिले अहहले हवश्वमा देम्खएको तत्काभलन आपूभतिको समस्या तथा िहवष्यमा देम्खन सलने 
िातक िेररएन्त्टसंग जधु्न सहयोग परु् याउने अपेक्षा गररएको छ। (स्रोत: हवश्व स्वास््य संगठनको वेिसाइट, १३ 
जून २०२१)  
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https://www.who.int/news/item/13-06-2021-g7-announces-pledges-of-870-million-covid-19-vaccine-

doses-of-which-at-least-half-to-be-delivered-

by-the-end-of-2021 

 

❖ पञ् जा लगाउदा एक ठाउाँिाट अको ठाउाँमा िाईरस 
सनि सलने जोम्खम िढी हनुे िएकाले हवश्व स्वास््य 
संगठनले पञ् जा लगाउन ुिन्त्दा िेला-िेलामा सहह 
तररकाले सािनुपानीले हात धनु ु उम्चत रहेको 
जानकारी ददएको छ िन े स्वास््यकमीहरुले पभन 
भनम् चत अवस्थाहरुमा मार पञ् जा लगाउन भनदेशन 
गरेको। (स्रोत: हवश्व स्वास््य संगठनको वेिसाइट, ५ मे, २०२१) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

 

❖ िारतमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आगामी अलटोिर २०२१ मा आउने अनमुान स्वास््य हवशषेज्ञको टोलीले 
गरेको छ। टोलीले तेस्रो लहरले दोस्रोमा जभत ियावह रुप नभलने र भनयन्त्रण गनि सहकने िताएको छ। तर, 

हवशेषज्ञको टोलीले महामारी आगामी एक वषिसबम पभन जोम्खमपूणि रहने उल्लेख गरेको छ। (स्रोत: हेल्थ पोस्ट- 
रोयटसि माफि त, आषाढ ५, २०७८)  

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ जनु २३ र जलुाई १६, २०२१ सबम बयाद िएका कोभिभसल्ड खोप तरुुन्त्तै खपत हनुे गरर खोप कायिक्रम 

संचालन गनि ददईएको भनदेशन अनसुार लमु्बिनी प्रदेशमा भनम्ित लम्क्षत समूह तोकी प्राथभमकताका आधारमा 
कोभिभसल्ड खोपको दोस्रो मारा संचालन िईरहेको छ।  

❖ हवश्व स्वास््य संगठनले कोभिड-१९ हवरुद्धको खोप मोडिना mRNA-1273 र जनसेन (Janssen) Ad26.COV2.S को 
प्रयोग सबिन्त्धी अन्त्तररम भनदेम्शका भसफाररस जारर गरेको छ। (स्रोत: हवश्व सस्वास््य संगठन) 

https://www.who.int/publications/m/item/roadmap-for-evaluation-of-janssen-ad26.cov2-s-vaccine-

against-covid-19 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news/item/13-06-2021-g7-announces-pledges-of-870-million-covid-19-vaccine-doses-of-which-at-least-half-to-be-delivered-by-the-end-of-2021
https://www.who.int/news/item/13-06-2021-g7-announces-pledges-of-870-million-covid-19-vaccine-doses-of-which-at-least-half-to-be-delivered-by-the-end-of-2021
https://www.who.int/news/item/13-06-2021-g7-announces-pledges-of-870-million-covid-19-vaccine-doses-of-which-at-least-half-to-be-delivered-by-the-end-of-2021
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/publications/m/item/roadmap-for-evaluation-of-janssen-ad26.cov2-s-vaccine-against-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/roadmap-for-evaluation-of-janssen-ad26.cov2-s-vaccine-against-covid-19
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कोभिड-१९ र प्राकृभतक प्रकोप  

❖ गत आइतिारिाट देशका हवभिन्न िागमा अहवरल वषाि र त्यसका कारणले भनबत्याएको िाढी, पहहरो र डुिानका कारण 
डेढ दजिनिन्त्दा िढी म्जल्ला प्रिाहवत िएका छन ्। उक्त प्रकोपमा परी हालसबम १७ जनाको मतृ्य ुिइसकेको, २२ 

जना िेपत्ता र ११ जना िाइते िएका छन ्। सिैिन्त्दा िढी 
िौभतक क्षभत भसन्त्धपुाल्चोक र मनाङमा िएको गहृ 
मन्त्रालयले जनाएको छ। लमु्बिनी प्रदेशका पाल्पा, 
अिािखााँची, प्यूठान म्जल्लामा पभन प्रकोपको कारण 
जनधनको क्षभत िएको छ । (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक आषाढ 
३, अनलाईन खिर, आषाढ ५, २०७८)  
 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायले, िाढी पहहरोको 
जोम्खम संगसंगै कोभिड-१९ संक्रमण, पानीजन्त्य रोगहरु, 
लामखटेु्टले हनुे रोगहरु, जनस्वा स््यका समस्याहरु झन ै
िढ्न सलने हुाँदा सिै जना सजक हनु अनरुोध गदै हवज्ञभप्त 
प्रकाम्शत गरेको छ। (स्रोत: स्वास््य तथा जनसङ्ख्या 
मन्त्रालयको अभधकाररक फेसिकु पेज) 

 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायले “कोरोना महामारी र 
प्राकृभतक प्रकोप दवैु संग कसरी जधु्ने?” लगायतका 
जानकारी मलुक स्रोत सामाग्री जारी गरेको छ। (स्रोत: 
स्वास््य मन्त्रालय को वेिसाइट) (थप स्रोत सामग्रीका 
लागि: https://www.facebook.com/HEOCMoHP )  

 

 

Recommendations:  

❖ समदुाय स्तर हवशेष गरी ग्रामीण क्षेरमा अझै पभन कोभिड-१९ को परीक्षण गनि हहम्च्कचाएको पाईन्त्छ। कोरोना 
संक्रमण िएपभछ समदुायमा हनुे िेदिाव, संक्रमणलाई गबिीर रुपमा नभलएको, संक्रभमत िईहाले पभन िरमै 
िस्न ुपरेपभछ हकन चेक गराउने? र संक्रभमत िएपभछ खेभत गने समयमा काम गनि नपाइन ेहो हक िने्न डरले 
गदाि ग्रामीण क्षरेमा कोभिड-१९ को परीक्षणको दर कम िएको र समदुाय स्तरका प्रिाव पाने समहुहरु जस्तै 
यूवा सन्त्जाल, जनप्रभतभनभधहरु पररचालन गरेर परीक्षण सबिन्त्धी जानकारी र महत्व िझुाउन ुपने जस्तै:  

o हरेक पाभलकामा एम्न्त्टजेन परीक्षण  गने हकटहरु पयािप्त मारामा रहेको र यो परीक्षण भन:शलु्क गनि 
पाईने 

o संक्रभमतलाई समयमै पहहचान र व्यवम्स्थत गनि सहकयो िने, पररवारका अन्त्य सदस्यहरु र भछमेकीहरुलाई 
संक्रभमत हनु िाट िचाउन सहकन े

 

https://www.facebook.com/HEOCMoHP
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❖ पोस्ट कोभिड समस्याहरु सामान्त्यदेम्ख जहटल हनु सलछन।् यदद सामान्त्य लक्षण देम्खएमा नम्जकको स्वास््य 
संस्थामा गई परामशि भलने वा अस्पतालहरुले सञ् चालन गरेको टेलीमेभडभसन सेवा भलने र जहटल समस्या देखा 
परेमा म्चहकत्सकहरुको परामशि भलन ुपदिछ िनेर समदुाय स्तरमा जानकारी गराउन।े  

❖ िाढी, पहहरो जस्ता प्राकृभतक प्रकोपमा एक अकािलाई सहयोग गनुि पने हनु्त्छ र सहयोग गने क्रममा कोभिड-
१९ को जोम्खमलाई ्याल रा्दै जनस्वास््यका मापदण्डहरु: िौभतक दरुी कायम राख्न,े मास्कको उम्चत प्रयोग 
गने र िेला िेलामा सािनु पानीले हात धनुे जस्ता जानकारी मूलक सन्त्देशहरु प्रिाहवत के्षरहरुमा हवभिन्न 
मध्यमिाट प्रसारण गने। 

अनसूुची :  १ सबपकि  गररएका परकारहरुको नामावली 
क्र. सं. नाम आिद्ध सञ् चार माध्यम म्जल्ला सबपकि  न.  

१ संज ुपौडेल काम्न्त्तपरु दैभनक,  रुपन्त्देही  ९८४७२६६५४४ 

२ डी आर िन्त्जाडे  हेल्थ आवाज  रुपन्त्देही  ९८४७०६७३४२ 

 
 

थप जानकारीका लाभग सबपकि   

 
 

 

डा. पषु्पराज पौडेल  

प्रवक्ता एवं सूचना अभधकारी 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, लमु्बिनी प्रदेश 

drprpoudel@gmail.com 
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