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कोभिड -१९ सबिन्त्धी प्रमखु जानकारी 
 

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको आषाढ १९ गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल ९८४२९ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। प्रदेशमा यो हप्ता कुल सष्टक्रय संक्रभमत 
१२२० रहेको र यो अम्िल्लो हप्ताको तलुनामा जबमा सात प्रभतसतले मार कम रहेको त्याङ्कले देखाएको छ। यो 
हप्ता रुपन्त्देही (३०६) िाहेकका सिै म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् गत २४ िण्टामा 
सिै िन्त्दा धेरै पाल्पा म्जल्लामा, ४६ जना नयााँ संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा १,९३२ जनाको मतृ्य ु
िएको छ र पभछल्लो २४ िण्टामा जबमा ४ जनाको मतृ्य ुिएको छ। हाल २३३ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका 
ष्टवभिन्न अस्पतालहरुमा उपचाररत छन।् गत चार हप्ताको त्याङ्क हेदाा अस्पताल िनाा हनुे संक्रभमतहरुको सङ्ख्यामा 
अपेम्ित रुपमा कमी िएको छैन।   
 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आषाढ १८ गते एक ष्टवज्ञभप्त जारी गदै नेपाल सरकारिाट चीनको 
िेइम्जङम्स्थत भसनोफामा कबपनीसाँग खोप खररदको सबझौता िएको जनाएको छ।  असार २४ गतेिाट खोप 
आपूभता सरुु िइ साप्ताष्टहक रुपमा ष्टवभिन्न चरणमा खोप आपूभता गने तयारी िएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 
त्यसैगरी कोभ्याक्स फ्याभसभलटीिाट समते भछटै्ट थप खोप प्राप्त गरी कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप कायाक्रमको 
ष्टवस्तार हनुे िताएको छ। नेपाल वाय ुसेवा भनगमका तीन उडानमा ३० लाख मारा खोप ल्याउन जहाज चीन 
पठाउने भनणाय िएको जानकारी भनगमले गराएको छ । (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ १८ र १९, २०७८) 

 

❖ नेपालमा बयकुरमाइकोभसस (कालोढुसी) संक्रमण िएका मध्ये हालसबम चार जनाले कालोढुसीका कारण एउटा 
आाँखाको दृष्टि गमुाइसकेका छन।् ढुसीले आाँखाको दृष्टि नाडीमा असर गने हुाँदा सरुुमै उपचार िएमा आाँखाको 
दृष्टि गबुन पाउाँदैन। ढुसीको संक्रमणले कभतपयको दवैु आाँखाको दृष्टि नि हनुे सबिावना रहेको कालोढुसीको 
उपचारमा संलग्न म्चष्टकत्सकहरुले उल्लेख गरेका छन।् कालोढुसीको उपचारमा प्रयोग हनुे  

प्रमखु औषधी, भलपोजोमल एबफोटेररभसन िी, िारतले भनयाातमा रोक लगाएसंगै नेपालमा चरम अिाव िएको भर. 
ष्टव. म्शिण अस्पतालको कालोढुसी व्यवस्थापन सभमभतले जनाएको छ। यो औषधीको भिकल्पमा अष्टहले 
डीओम्क्सकोलेट र पोसाकोनाजोल प्रयोग गदै आइरहेको िताएका छन ्र यी औषधी अष्टहले नेपाल सरकारसंग 
अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउनको लाभग मौजाद निएको समेत जनाईएको छ। (स्रोत: द काठमाडौ पोस्ट, 
आषाढ १४, २०७८ र नागररक दैभनक, आषाढ १९, २०७८) 
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❖ कोभिड-१९ संक्रमण फैभलएसाँगै स्वास््य सेवा भलन सिैिन्त्दा िढी 
कठठनाई गिावती र सतु्केरी मष्टहलालाई िएको स्वास््य सेवा 
ष्टविागको पररवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। ष्टविागका 
अनसुार २०७६ चैतदेम्ख २०७७ असोजसबम देशिरका १३४ 
जना गिावती तथा सतु्केरी मष्टहलाको मतृ्य ुिएको छ। 
िन्त्दािन्त्दीका कारण यातायात िन्त्द हुाँदा गिावती र सतु्केरी 
मष्टहलाको स्वास््यमा िहआुयाभमक असर साँगै समयमै उपचार 
पाउन नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गमुाउन परेको छ। 
सन ्२०३० सबम मात ृमतृ्यदुर प्रभतलाख ७० जनामा झाने लक्ष्य 
प्राभप्तका लाभग सरकारले २०७५ पसु मष्टहना देम्ख दगुाम िेगका 
स्वास््य जोम्खममा परेका गिावती, सतु्केरी मष्टहलाको भनिःशलु्क हवाई 
उद्धार गने कायाक्रम लाग ुगरेको हो। हवाई उद्धार सेवाका लाभग 

लमु्बिनी प्रदेशको रुकुम पूवा म्जल्ला पूणा समषे्टटएको छ। भनिःशलु्क 
हवाई उद्धार गने कायाक्रम लाग ुिएता पभन कोभिड-१९ 
महामारीमा समयमै उद्धार नहुाँदा धेरै जसो स्वास््य समस्या िएका 
गिावती तथा सतु्केरीको िाटो अथवा उपचारकै क्रममा मतृ्य ु
िएको छ। (स्रोत:काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ १५, २०७८) 
https://ekantipur.com/news/2021/06/29/162492774421931093.html  

❖ पभछल्लो समय नेपालको तलुनामा िारतमा कोभिड-१९ को संक्रमण दरमा कभम देम्खएको छ। िारतको 
स्वास््य एवं पररवार कल्याण मन्त्रालयको जून २८ को त्याङ्कका अनसुार त्यहााँ कोभिड-१९ को संक्रमण दर 
२.९४ प्रभतशत र भनको हनु ेदर ९६.८ प्रभतशत देम्खएको छ। नेपालमा िने सोष्टह ठदनको पीसीआर परीिणको 
संक्रमण दर २२.६९ प्रभतशत छ (नेपालमा एक सातायको औसत संक्रमण दर २० प्रभतशत हाराहारी)र भनको हनुे 
दर ९२.६ प्रभतशत रहेको छ। यो त्याङ्कले िारतिन्त्दा नपेालमा सात गणुा िढी कोरोना संक्रमण दर रहेको 
देखाउाँछ। ष्टवगतमा िारतमा देम्खएको संक्रमणको अवस्था, प्रिाव र जष्टटलताका आधारमा नेपालमा रणनीभत 
िनाउने गररए पभन अि त्यसो गना उम्चत नहनु ेष्टवज्ञहरूले िताएका छन।् त्यसैगरर िारतमा कोभिड-१९ 
ष्टवरुद्धको खोप धेरैले लगाइसकेकाले पभन जोम्खमको अवस्था उस्तै नरहेको उनीहरूको िनाइ छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु 
दैभनक, आषाढ १५, २०७८) 

❖ सरकारले कोभिड-१९ महामारीलाई भनयन्त्रण गनाकालाभग जारी गरेको भनषेधाज्ञा खकुुलो हुाँदै आषाढ १४ देम्ख 
सावाजभनक यातायात जोर भिजोरमा सञ्चालनमा आएका छन।् (स्रोत: रातोपाटी, आषाढ १५, २०७८) 

❖ कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर उच्च रहेकै िेला अत्यावश्यक सेवाअन्त्तगात पने भिमा कबपनीले 
कोरोना भिमाको दािी िकु्तानी रोकेका छन।् सरकारले ठदनपुने रकम नआउाँदा भिभमतले दािी गरेको िकु्तानी 
रोक्न ुपरेको कबपनीले िताएका छन।् संक्रभमत िएपभछ आफुले पाउनपुने भिमा रकम नपाउाँदा औषधी उपचार गना 
अप्ठ्यारो परेको र यसले भिमाप्रभतको ष्टवश्वास पभन गमुेको भिभमतको गनुासो छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक,  

https://ekantipur.com/news/2021/06/29/162492774421931093.html
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आषाढ १७, २०७८) 

प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ लमु्बिनी प्रदेशका माननीय स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्री िोजप्रसाद 
शे्रष्ठले आषाढ १३ गते रूपन्त्देहीको भसद्धाथानगरम्स्थत िीम अस्पतालमा सषु्टवधा 
सबपन्न अप्रसेन किको उद िाटन गनुा िएको छ। सो कायाक्रममा िोल्दै मन्त्री 
शे्रष्ठले ठुला ष्टवकासका योजनाको िन्त्दा पभन सानो रकमले पररणाममखुी, 
गणुस्तरीय सेवा ठदएर मानवको उपचार गनुा पने िताउन ुिएको छ। (स्रोत: 
स्वास््यपर, आषाढ १३, २०७८) 

❖ कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप अभनवाया लगाउन पाउनपुने लगायतका ष्टवभिन्न ३४ 
सूरीय माग रा्दै नेपाल म्शिक महासंिको आयोजनामा गलु्मीका १२ र 
अिााखााँचीका ६ स्थानीय तहमा म्शिकले ३ िण्टा धनाा ठदएका छन।् 
ष्टवद्यालयमा सयौंको सं्यामा ष्टवद्याथी र म्शिक सहिागी हनुे हुाँदा कोभिड-१९ 
संक्रमण फैभलन ेडर िएकाले स्कुल सञ्चालन गनुापूवा कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको 
खोप अभनवाया लगाउनपुने माग म्शिकहरुले राखेका छन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु 
दैभनक, आषाढ १८, २०७८) 

❖ कोरोनाका कारण िारतमा काम गने होटल तथा अन्त्य व्यवसायहरु िन्त्द 
िएपभछ प्रदेशका ष्टवष्टवन्न म्जल्लाहरुिाट िारतमा रोजगारीका लाभग जाने भनबन 
तथा अभत भनबन वगाका पररवारहरुमा दैभनक िर खचा चलाउन गाह्रो िएको 
पाईएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ १८, २०७८)  

 

❖ प्रदेशका ष्टवभिन्न म्जल्लाहरुका यवुाहरु भिसा हातमा िएता पभन खोप लगाउन 
नपाएका कारण वैदेम्शक रोजगारीका लाभग खाडी लगाएतका देशहरुमा जान 
िाट वम्ञ्चत िएका छन।् कष्टपलवस्त ुम्जल्लामा मारै  ३० जनािन्त्दा िढी 
कामदार अष्टहले खोपकै कारण खाडी मलुकु जानिाट वम्ञ्चत िएका छन।् 

खाडीका मलुकुले खोप लगाएका कामदार मारै लैजाने आदेश जारी गरेपभछ नेपाली 
श्रभमकहरुलाई मकाा परेको हो। सरकारले वैदेम्शक रोजगारीमा जानलेाई खोप 
लगाउन पाउने प्राथभमकतामा नराखेको कारणले पाएको रोजगारी समेत गबुन े
अवस्था आएको श्रभमकहरु िताउछन।् (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ १९, २०७८)  

https://ekantipur.com/news/2021/07/03/162527342453769697.html  

अन्त्तराराम्स्िय ष्टवषयिस्तहुरु 

❖ िारतको स्वास््य सबिन्त्धी राष्टिय प्राष्टवभधक सल्लाहकार समूहले गिावतीहरूलाई पभन कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको 
खोप लगाउन भसफाररस गरेको िारतीय स्वास््य मन्त्रालयले जनाएको छ। अष्टहलेसबम गिावतीहरूलाई खोप  
नलगाउन सल्लाह ठदइएको भथयो। तर अि नयााँ भनयमअनसुार कुनै पभन समयको गिावती मष्टहलाले खोप  

https://ekantipur.com/news/2021/07/03/162527342453769697.html
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लगाउन सक्नेछन।् (स्रोत: हेल्थपोस्ट नेपाल, आषाढ १९, २०७८ र िारतको मेरी सरकारको आभधकाररक 
वेिसाईट)  

https://transformingindia.mygov.in/covid19/pregnant-women-now-eligible-for-covid-19-vaccination/ 

 
भिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ २८ जनुमा प्रकाम्शत िएको अक्सफोडा यभुनिभसाटीले गरेको अध्ययनको नभतजा अनसुार, अक्सफोडा यभुनिभसाटीले 

एस्िाजेनेका कोभिड–१९ ष्टवरुद्धको खोपको पष्टहलो र दोस्रो माराको अन्त्तर ४५ साता (१० मष्टहना) रा्दा 
प्रिावकारी हनुे देम्खएको छ। दोस्रो मारा लगाएको छ मष्टहनापभछ िसु्टरको रुपमा तेस्रो मारा ठदाँदा प्रभतरोधी 
िमता थप वृष्टद्ध हनुे अध्ययनमा पाइएको छ। िसु्टरको रुपमा ठदइएको तेस्रो डोज खोपले कोरोनाका नयााँ 
िेररयन्त्टको संक्रमण भनयन्त्रणका लाभग पभन सहयोग पगु्ने र प्रभतरोधी िमता अझै िढाउने उक्त अध्ययनले 
जनाएको छ। (स्रोत: अनलाईन खिर, आषाढ १५, २०७८) 
https://www.onlinekhabar.com/2021/06/976109  

Recommendations:  

❖ अपेम्ित रुपमा संक्रमणदर, अस्पतालमा िनाा हनुे दरमा कमी निएकाले िसपाका , हाट िजार आठद जस्ता 
माभनसको भिडिाड िष्टढ हनु ेठाउाँहरुमा अनगुमन गरर जोम्खम सञ्चारका कायेक्रम सञ्चालन गदै अभनवाया रुपमा 
जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गना गराउन पहल गनुा पने। 

❖ िाढी पष्टहरो प्रिाष्टवत िेरमा कोरोना संक्रमण वा कोरोना लिणहरु देखापरेकोमा आइसोलेसनमा िभसरहन ु
िएकाहरुले ध्यान ठदनपुने कुराहरु; 
o िाढी पष्टहरोिाट ष्टवस्ताष्टपत हनु ुपरेमा अस्थायी िसोिास स्थलमा समेत आफुलाई अलगै राख्न े 

o अस्थायी िसोिास स्थलमा सामषु्टहक रुपमा िस्न ुपरेमा अरुलाई आफ्नो सबपका मा आउन नठदने  

o आफुले प्रयोग गरेका िााँडाकुाँ डा, कपडा र अन्त्य सामग्री छुटै्ट राख्न े 

o संधै मास्क लगाएर र िौभतक दरुी कायम गरेर िस्ने, िेलािेलामा सािनु पानी ले हात धोइरहन े

o सबिव िए सबम छुटै्ट शौचालय प्रयोग गने र आफुले प्रयोग गरेपभन सफा राख्न े

o अन्त्य संक्रामक रोगहरुिाट िच्न खाने कुरा पकाएर खाने र पानी उमालेर मार ष्टपउने   

 

थप जानकारीका लाभग सबपका   
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