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कोभिड -१९ सबिन्त्धी प्रमखु जािकारी 
 

िैशाख पहहलो सातादेम्ख उकालो लागेको कोभिड १९ को संक्रमण दर जठे महहिाको अम्न्त्तम सातासबम आइपगु्दा 
भिस्तारै ओरालो लागेको कुरा स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मन्त्रलायको त्याङ्कले देखाएको छ। जेष्ठ २९ सबमको 
त्याङ्कका आधारमा यस प्रदेशमा कुल ९२४३९ जिामा संक्रमण पहुि िएको छ। गत हप्ता छ हजार िन्त्दा िढी 
सहक्रय संक्रभमत रहेकोमा यस हप्ता घटेर ३ हजार ५६ सहक्रय संक्रभमत रहेको त्याङ्क देखाएको छ। अम्घल्ला हप्ता 
६ वटा म्जल्लाहरुमा ५०० िढी सहक्रय संक्रभमत रहेकोमा अहहले रुपन्त्देहीमा मार ५०० िन्त्दा िढी सहक्रय संक्रभमत 
रहेका छि।् हाल सबम प्रदेशमा १८२२ जिाको मतृ्य ुिएको छ र गएको २४ घण्टामा ७ जिाको मतृ्य ुिएको 
छ। सहक्रय संक्रभमतसंगै २४ घण्टा भिर मतृ्य ुहिुेको सं्या पभि गत हप्ताको तलुिामा ५० प्रभतशत िन्त्दा िहढले 
कम िएको छ। प्रदेशमा अहहले ३९२ संक्रभमतहरु हवभिन्न अस्पतालहरुमा उपचाररत छि।् 
 

❖ जेठ २५ गतेिाट देशिरर दोश्रो प्राथभमकताको दोश्रो चरणको कोभिड-१९ भिरुद्धको खोप अभियाि ६२ देम्ख 
६४ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ िागररकहरुकालाई चभलरहेको छ।लमु्बििी प्रदेशका धेरैजसो म्जल्लाहरुमा जेष्ठ २५ र 
२६ गते र केहह म्जल्लाहरुमा (अघाषखााँची, िााँके, िर्दषया) जेष्ठ २८ सबम ६२ देम्ख ६४ उमेर समूहका जषे्ठ 
िागररकहरुलाई खोप लगाईयो।  यो पटक चीि सरकारले अिदुािमा र्दएको िेरो सेल खोप लगाइएको भथयो।  

❖ कोभिड १९ संक्रमण गाउाँ-गाउाँमा फैभलसकेको र यसको संक्रमण चक्र तोड्िको लाभग हजारौंको सं्यामा 
एम्न्त्टजेि पररक्षण गिुष पिे जि स्वास््य हवज्ञहरुले सझुाव र्दएकाछि।्(अिलाईि खिर जेष्ठ २८, २०७८) 
https://www.onlinekhabar.com/2021/05/961306 

❖ कोभिड १९ संक्रमणिाट िालिाभलकाहरुमा मल्टीभसस्टम इन्त््लामेटोरी भसन्त्रोम (multisystem inflammatory 

syndrome) देम्खएको छ । यो कोरोिा संक्रभमत िएको २ देम्ख ४ हप्ता पभछ देखा पदषछ। िच्चाहरुमा लगातार 
तीि र्दिसबम ज्वरो आउि,ु आाँखा रातो हिु,ु कमजोरी वा थकाि महससु हिु,ु शरीरमा रातो डािर देम्खि,ु पेट 
दखु्न,ु घााँटी दखु्न,ु वान्त्ता वा पखाला लग्ि,ु हात खटु्टा समु्न्नि,ु जस्ता लक्षणहरु देखा पदषछ।(स्रोत: अिलाईि खिर 
जेष्ठ २६, २०७८) https://www.onlinekhabar.com/2021/06/967329 

यस प्रदेशमा पभि कतै-कतै यो समस्या रहेको म्चहकत्सकहरु िताउछि। 
❖ राष्ट्रपभत श्रीमती हवद्या देवी िण्डारीज्यूिाट २०७८ जेष्ठ २२ गते “स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्थाको सरुक्षा 

सबिन्त्धी अध्यादेश, २०७८” जारी िएको छ। उक्त अध्यादेशमा स्वास््यकमी माभथ कुटहपट तथा आक्रमण 

https://www.onlinekhabar.com/2021/05/961306
https://www.onlinekhabar.com/2021/06/967329
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गरेमा पााँच लाख जररवािा र पााँच िर्ष कैद हिु ेउल्लेख गररएको छ।(स्रोत: हेल्थपोस्ट डटकम, जेष्ठ २३ 
२०७८) 

❖ प्रधािमन्त्री के पी शमाष ओलीले जेठ १४ गते गरेको सबिोधिमा, सिै िागररक लाई कोभिड-१९ भिरुद्धको 
खोप लगाइिे र महामारीलाई भियन्त्रणमा ल्याउिे प्रभतिद्धता ब्यक्त गिुषिएको छ। (श्रोत: िटुवल टुडे , जेठ 
१५ २०७८) https://newsbutwaltoday.com/epaper/2021-05-29 

❖ िेपाल सरकारले भिर्ेधाज्ञा अभल खकुुलो हिु ेरणिीभत ििाउि ेिएको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय, कोभिड संकट 
व्यवस्थापि केन्त्र र ७७ वटै म्जल्ला प्रशासि कायाषलयसाँगको छलफलपभछ भिर्ेधाज्ञाको स्वरुप पररवतषि गिष 
लाभगएको गहृ मन्त्रालयले जिाएको छ।(स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभिक, जेष्ठ ३० २०७८)  

 

❖ हवश्व स्वास््य संगठिले COVID-19 variants लाई ियााँ िाम र्दएको; 
हवश्व स्वास््य संगठि 
द्वारा गररएको  
िामकरण 

Pango lineage  सवषप्रथम िेहटएको वा 
दस्तािेज गररएको िमिुा 
(कहााँ)   

िामकरण गररएको भमभत 

अल्फा B.1.1.7 संयकु्त अभधराज्य १८ भडसेबिर २०२० 

भिटा B.1.351 दम्क्षण  अफ्रीका १८ भडसेबिर २०२० 

गामा P.1 ब्राम्जल ११ जिवरी २०२१ 

डेल्टा B.1.671.2 िारत ११ म े२०२१ 

Variant of concerns (VoC) चासोको रुपमा भलईएको िेरीएन्त्ट 

  

❖ िेपालमै कोरोिाको ियााँ िेरीयन्त्ट देम्खएको ििेर िेलायतमा आएको समाचार लाई हवश्व स्वास््य संगठिले अहहले 
सबम पत्ता िलागेको पहुि गरेको छ। िेपालमा कोरोिाको ियााँ िेरीयन्त्ट अहहलेसबम पहुि ििएको स्वा्य तथा 
जिसङ्ख्या मन्त्रलायले जािकारी र्दएको छ। (स्रोत:हेल्थपोस्ट डटकम जेष्ठ २०,२०७८) 
https://www.healthpostnepal.com/2021/06/03/41276/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newsbutwaltoday.com/epaper/2021-05-29
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प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ तीि साता अम्घसबम कोरोिा संक्रमण दर उच्च रही हटस्पट ििेको लमु्बििी प्रदेशका रुपन्त्देही, दाङ र िााँके 
म्जल्लामा संक्रमण दर भिस्तारै कम हदैु गएको प्रदेशको त्याङ्कले 
देखाएको छ। अस्पतालमा भिरामीको चाप घटे संगै कोहोलपरु 
म्स्थत िेपालगंज मेभडकल कलेजले िहहरङ्ग (ओपीडी) सेवा सरुु 
गरेको छ। (स्रोत: लमु्बििी टाइमस, जेष्ठ २४,२०७८)  

❖ लमु्बििी प्रदेशको संक्रमण दर भिस्तारै ओरालो लागेपभि पभछल्लो 
एम्न्त्टजेि परीक्षणको िभतजाले ग्रामीण के्षरमा कोरोिा संक्रमण र 
मतृ्य ुदर धेरै रहेको पाइएको छ। प्रदेशका हवभिन्न म्जल्लाहरुमा 
गररएको एम्न्त्टजिे परीक्षणको िभतजाले शहरी क्षरेमा संक्रमण 
दर घटे पभि ग्राभमण क्षेरमा  संक्रमणको जोम्खम अझै रहेको 
पहुि गदषछ । (स्रोत: अिलाईि खिर जषे्ठ २६, २०७८)  

❖ कोभिड-१९ को सबिाहवत तेस्रो लहर र िालिाभलकाहरुमा कभत 
जोम्खम हिु सक्छ िने्न हवर्यमा भसद्धाथष िालिाभलका तथा महहला 
अस्पताल, िटुवलमा कायषरत िालरोग भिशेर्ज्ञ डा.सन्त्तोर् 
पोख्रलेसंगको अन्त्तवाषताषका आधारमा लेम्खएको लेखमा 
सामान्त्यतया िालिाभलकाहरुमा कोभिड-१९ को धेरै असर िहिु े
र संक्रमण िैहाले पभि उच्च जोम्खम कम हिुे िभिएको छ। तर, मटुु र मगृौलामा समस्या िएका 
िालिाभलकाहरुमा यसको जोम्खम िहढ हिु सक्िे िताइएको छ। (स्रोत: हेल्थ आवाज, जेष्ठ २९ २०७८)   

❖ खोप खररद गिे म्जबमा केन्त्र सरकारको रहेको स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मन्त्रालयले जिाएको छ। लमु्बििी 
प्रदेशका पाल्पा म्जल्लाको रामपरु िगरपाभलका र रुपन्त्देहीको भतलोत्तमा िगरपाभलकाले कोभिड-१९ भिरुद्धको 
खोप आफैं  खररद गिष अिमुभत माग्दै मन्त्रालयमा पराचार गरेका भथए। (िटुवल टुडे, जठे १९ २०७८)  

❖ कोभिड-१९ भिरुद्धको िेरोसेल खोप (६२ देम्ख ६४ उमरे समूह) अभियािमा रुपन्त्देही म्जल्लाका केही स्थािीय 
तहहरुमा मापदण्ड िन्त्दा िाहहरकाहरुले खोप लगाएपभछ हववाद उत्पन्न िएका कारण एक र्दिको लाभग खोप 
कायषक्रम स्थभगत िएको भथयो। (स्रोत: लमु्बििी टाईबस, जेष्ठ २६,२०७८)     
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❖ िेपालमा पभि कोरोिा संक्रभमत िएकाहरुमा कालो ढुसी 
(Mucormycosis) देम्खएको र स्वास््य तथा जिसङ्ख्या 
मन्त्रलायले यस सबिन्त्धी जािकारी मलुक स्रोतसामाग्री 
जारी गरेको छ । (श्रोत: स्वास््य मन्त्रालय को 
वेिसाइट)। हाल सबम १३ जिामा कालो ढुसीको 
संक्रमण पहुि िएको र ४ जिाको मतृ्य ुिएको त्याङ्क 
मन्त्रालयले सावषजभिक गरेकोछ।  लमु्बििी प्रदेशमा 
पभि िााँके म्जल्लामा कोरोिा संक्रभमत भिरामीमा कालो 
ढुसीको संक्रमण देम्खएको छ।  

❖ िेपाल सरकारले आभथषक िर्ष २०७८/०७९ को 
वाहर्षक िजेटमा स्वास््यमा १ खिष २२ अिष ७७ करोड 
रुपैयााँ छुट्टाएको छ। यो रकम कुल िजेटको ७.४५ 
प्रभतशत हो। सरकारले आगामी आभथषक वर्षको लाभग 
हवभियोजि गरेको िजेटमा कोरोिा रोकथाम र कोरोिा 
हवरुद्धको खोप खररद तथा सरुवा रोग अस्पताल 
भिणषणको हवर्यलाई पहहलो प्राथभमकतामा राखेको 
जिाएको छ।  

❖ घरमा आइसोलेसिमा िस्दा होम्शयार हिु ु पिे 
म्चहकत्सकहरुको सझुाि छ। घरमै आइसोलेसिमा 
िस्दा ध्याि िर्ददा धेरैले ज्याि गमुाउि ुपरेको लमु्बििी 
प्रादेम्शक अस्पतालका िररि हफम्जभसयि डा. िन्त्द ु
पाठकको ििाई छ।(स्रोत: िटुवल टुडे दैभिक पभरका, 
१८ जेष्ठ २०७८ )  
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अन्त्तराषहष्ट्रय हवर्यिस्तहुरु 

❖ कोभिड-१९ संक्रमणसंगै समदुायमा मािभसक स्वास््यको 
समस्याहरु पभि देम्खरहेको र यसप्रभत हवश्व स्वस््य संगठिको 
चासो देम्खएको छ। हवश्व स्वास््य संगठिले कोभिड-१९ को 
माहामारी िए यता िेरोजगारी, आभथषक तरलता, शैम्क्षक 
कायषक्रममा रोक, एकान्त्तिास, िम्जक र आ्िा मान्त्छेहरु गमुाउि ु
पदाषको पीडा, आदीले गदाष हवभिन्न हकभसमका मािभसक समस्याहरु 
जस्तै: भडप्रसेि तथा लाग ुऔर्भधको दबु्यषसिी हिुे जिाएको छ। 
(स्रोत: हवश्व स्वास््य संगठिको वेिसाइट, ३१ मे २०२१) 

https://www.who.int/news/item/31-05-2021-world-health-
assembly-recommends-reinforcement-of-measures-to-protect-
mental-health-during-public-health-emergencies 

❖ हवश्व स्वस््य संगठिले, यूभिसेफ र इन्त्टरिेशिल फेडेरेशि अफ 
रेडक्रस (IFRC) को सहकायषमा कोभिड-१९ पूवष तयारी तथा 
प्रभतकायष सबिम्न्त्ध भिदेम्शका  (RCCE Action Plan Guidance, 

COVID-19 Preparedness and Response) तयार पारेको छ। 
https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf 
 

❖ खोपमा समता सबिन्त्धी अन्त्तराषहष्ट्रय ऐक्यवद्धता: हवश्व स्वास््य 
संगठि, ३१ मे २०२१ https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-new-commitment-for-

vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic 

 

 

दोश्रो प्राथभमकताको दोश्रो चरणको (िेरोसेल) खोप अिगुमििाट आएका सवालहरु  
❖ िारतीय भसमा जोभडएका स्थािीय तहका खोप केन्त्रहरुमा तलुिात्मक 

रुपमा न्त्यूि सहिाभगता रहेको (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभिक, जेष्ठ २८, 
२०७८)।  

❖ लम्क्षत उमेर समदुायसबम खोप अभियािका िारेमा सूचिा तथा जािकारी 
न्त्यूि िएको (हवशेर्त: तराईका म्जल्लाहरुका दम्क्षणी िेगका समदुायहरुमा) 

 

 

 

https://www.who.int/news/item/31-05-2021-world-health-assembly-recommends-reinforcement-of-measures-to-protect-mental-health-during-public-health-emergencies
https://www.who.int/news/item/31-05-2021-world-health-assembly-recommends-reinforcement-of-measures-to-protect-mental-health-during-public-health-emergencies
https://www.who.int/news/item/31-05-2021-world-health-assembly-recommends-reinforcement-of-measures-to-protect-mental-health-during-public-health-emergencies
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic
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कोभिड-१९ सबिन्त्धी आम जिताको आवाज तथा यससंग सबिम्न्त्धत हवर्यिस्तहुरु 

❖ िेपालमा कोभिड-१९ भिरुद्धको खोप अभियािका सरुुका र्दिहरुमा माभिसहरुमा खोप प्रभत हवभिन्न शंका गिे 
गरेको र खोप लगाउि हहम्च्कचाएको पाइएको भथयो।  माभिसहरुमा यो खोप प्रभत हवभिन्न गलत धारणा भथए, 

जस्तै: कोभिड-१९ भिरुद्धको यो खोप परैु परीक्षण िइिसकेको र िेपालमा परीक्षणको लाभग ल्याईएको आर्द। 
स्वयम ्केहह स्वास््यकमीहरुले पभि सामाम्जक संजालमा खोप प्रभत िकारात्मक धारणा ब्यक्त गरेको पाइएको 
भथयो। दोस्रो लहरको संक्रमण सरुु िएपभछ खोपको माग पभि िढ्यो। पहहला खोपको िारेमा गलत धराण प्रचार 
गिे व्यम्क्तहरुिाट िै अहहले खोपको माग गरेको पाइन्त्छ (स्रोत: 
यभुिसेफ कन्त्सलटेन्त्टहरु)।  

❖ साथै कोभिभसल्ड खोपको पहहलो मार प्राप्त गरेका जेष्ठ िागररकहरु 
पभि अि दोस्रो मार कहहले आउला िभि ब्यग्र प्रभतम्क्षत िएको 
मेभडया ररपोटषमा आएका छि।् काम्न्त्तपरु राहष्ट्रय दैभिकको १७ 
जेष्ठको अंकमा एक जिा महहला जषे्ठिागररकले आ्िो खोप काडष 
देखाउदै गरेको फोटो सहहतको समाचार छाहपएको छ।   

❖ धेरै स्वास््यकमीहरुले खोपमा िरोसा िएको र खोप लगाएकै 
कारणले ढुक्कसंग काम गिष सकेको िताउिे गरेको र संक्रभमत िैहाले 
पभि धेरै जोम्खम ििएको ब्यक्त गरेको पाइएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभिक , जठे १९, २०७८) 
https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/06/02/162260007911445441.html?fbclid=IwAR2H9p_NAO8I06XXYks7NNoVfTk1PCH-

uQ9tpHt_zSSbO6iORjnsx1JUkpo 

❖ कोभिड-१९ को दोश्रो लहर आएसंगै कोभिड भिरुद्धको खोप लगाएका स्वास््यकमी, वृद्धवदृ्धाहरु लगाएत अन्त्य 
खोप लगाएका व्यम्क्तहरुमा संक्रमण कम देम्खएको र संक्रमण िैहाले पभि जोम्खम कम िएको हिुाले समदुायमा 
खोपको माग िढेको पाइएको छ। यो संगसाँगै, समदुाय स्तरमा खोप सबिन्त्धी हवभिन्न गलतधारणाहरु रहेको 
कुरा जािकारीमा आएका छि ्जस्तै:- कोभिड-१९ िाट िााँच्िको लाभग ६०० रुपैयााँ पिे भिमोभियाको खोप पभि 
लगाउि ुपछष िने्न खालका भ्रामक कुराहरु रुपन्त्देही म्जल्लाका केहह स्थािीय तहहरुमा सभुिएको। (श्रोत: यभुिसेफ 
कन्त्सल्टेन्त्टहरु माफष त समदुायमा रहेका गलत धराणाहरु)। तर यो कुरा सत्य ििएको।  

❖ सैिामैिा िगरपाभलकाका स्वास््य प्रमखुको गिुासो – िगरपाभलकामा मतृ्य ुिएका संक्रभमतहरुको सं्या यहकि 
गिष गाह्रो िएकोले प्रदेश भिदेशिालयलिाट स्टवेयर ििाउि सझुाव र्दि ुिएको। (श्रोत: पाभलका स्वास््य 
प्रमखुसंगको फोि सबपकष )  

❖ कोभिड-१९ िाट समदुायमा देम्खएको मािभसक स्वास््य सबिन्त्धी सवालहरु: जिस्वास््यका हवज्ञहरुले भिस्तारै 
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर घट्दै गएको अिमुाि गरेका छि ्तर कालो ढुसीको संक्रमण देम्खि,ु ियााँ ियााँ 
हकभसमका िेररयन्त्टहरु देम्खि ु र तेस्रो लहर आउिे र त्यसिाट िालिाभलकाहरु िढी प्रिाहवत हिु सक्िे 
हवज्ञहरुको अिमुाि/आाँकलिसाँगै जिमािसमा एक हकभसमको डर र म्चन्त्ता उत्पन्न िएको पाइएको छ । 
(श्रोत:परकारहरुसंगको फोि सबपकष ) 

 

 

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/06/02/162260007911445441.html?fbclid=IwAR2H9p_NAO8I06XXYks7NNoVfTk1PCH-uQ9tpHt_zSSbO6iORjnsx1JUkpo
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Recommendations:  

❖ कालो ढुसी सबिन्त्धी कोभिड-१९ संक्रभमतहरुलाई जािकारी गराउिे- पाभलका स्तरीय आइसोलेसि  केन्त्रहरु र 
घरमै आइसोलेसि िसेका संक्रभमतहरुलाई कालो ढुसीिाट िच्िे उपायहरुिारे जािकारी गराउिे साथै 
आइसोलेसिमा िस्दा अपिाउि ु पिे व्यम्क्तगत सरसफाई र म्चहकत्सकको उम्चत परामशषमा मार स्टेरोइड 
और्भधको प्रयोग गिे। 

❖ केही समदुायमा िजारमा पाइिे भिमोभिया भिरुद्धको खोपले कोभिड-१९ को कारणले हिुे न्त्यमुोभियालाई पभि 
काम गछष िने्न गलत धारणा रहेको पाइएकोले यो कुरा सही ििएको र सो सबिन्त्धमा समदुायमा कोभिड-१९ 
को शंका लाग्िे हवम्त्तकै िम्जकको स्वास््य संस्थामा जािपुदषछ िन्त् िे खालका व्यवहार पररवतषिका संदेश प्रसारण 
गिे।  

❖ खोपिाट िम्न्त्चत अथवा खोप लगाउिे उमेर समूहमा िपरेका ब्यभतहरुको मािभसक स्वास््यलाई सबिोधि गिुष 
पिे देम्खएको- उहााँहरुको पभि क्रमैसंग पालो आउि ेर िेपाल सरकारले सिै िागररक (१८ वर्ष िन्त्दा माभथ) 
लाई भछटै खोप परुाउि ेप्रभतवद्धता गरेको संदेश मलुक जािकारी हवभिन्न संचार मध्यम माफष त र्दिे  

❖ तेस्रो लहरमा िालिाभलकाहरु िहढ प्रिाहवत हिुे जिस्वास््यका हवज्ञहरुको आाँकलिले धेरै अभििावकहरुमा रास 
फैभलएको र यो सबिन्त्धी प्रदेश स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मन्त्रालयले पूवष तयारी गिुषपिे देम्खएको। 

❖ आगामी कोभिड-१९ खोप अभियाि संचालि हिु ुिन्त्दा अगावै समदुाय स्तरमा लम्क्षत समहुमा पगु्िे हकभसमका 
सूचिा प्रवाह गिुषपिे। 

अिसूुची :  १ सबपकष  गररएका परकारहरुको िामावली 
क्र. सं. िाम आवध भमभडया  म्जल्ला सबपकष  ि.  

१ संज ुपौडेल काम्न्त्तपरु दैभिक,  रुपन्त्देही  ९८४७२६६५४४ 

२ हट आर शमाष  अिलाइि खिर रुपन्त्देही  ९८४७०२५९१९ 

३ चन्त्र खिाल स्वास््य समाचार रुपन्त्देही ९८५७०२७८७८ 

४ मध ुशाही काम्न्त्तपरु दैभिक िााँके  ९८४३४९६९५८ 

५ सजषिा काकी  रेभडयो रुकुम पूवष रुकुम पूवष ९८६८२८६८२८ 

थप जािकारीका लाभग सबपकष   
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