
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय  

लमु्बिनी प्रदेश 

मकुाम: िटुवल, नेपाल   

कोभिड-१९ सञ् चार माध्यम भनगरानी  (Media monitoring)  

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 

लमु्बिनी प्रदेश 

भमभत: आषाढ २८, २०७८ (जूलाई १२, २०२१)  

                               िटुवल, रुपन्त्देही  

 

कोभिड -१९ सबिन्त्धी प्रमखु जानकारी 
 

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको आषाढ २६ गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल ९९८८४ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। यो हप्ता कुल सष्टक्रय संक्रभमत १२२० 
रहेको छ। यो हप्ता रुपन्त्देही (३७३) िाहेकका सिै म्जल्लामा २०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् गत 
दईु हप्ताको त्याङ्क हेदाा रुपन्त्देही म्जल्लामा भनषधेाज्ञा खकुुलो िए यता सष्टक्रय संक्रभमतहरुको सङ्ख्यामा वृष्टि (गत 
हप्ता िन्त्दा २२ प्रभतसतले वृष्टि) िएको छ। गत २४ घण्टामा पभन  सिै िन्त्दा धेरै रुपन्त्देहीमा, २८ जना नयााँ 
संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २०४५ जनाको मतृ्य ुिएको छ र पभछल्लो २४ घण्टामा जबमा एक 
जनाको मतृ्य ुिएको छ। हाल १९३ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका ष्टवभिन्न अस्पतालहरुमा उपचाररत छन।्  
 

❖ नेपाल सरकारले चीनको भसनोफामा कबपनीसाँग खररद गरेको कोभिड-१९ ष्टवरुिको िेरोसेल खोपको पष्टहलो 
खेपमा ८ लाख डोज खोप आषाढ २५ गते नेपाल आइपगेुको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ २५, 
२०७८) 
 

❖ इष्टपभडभमयोलोजी तथा रोग भनयन्त्रण महाशाखाले (ईडीसीडी) कोभिड १९ स्वाि परीक्षण गने सबपूणा प्रयोगशाला 
तथा अस्पतालहरुलाई पीसीआर पोजेष्टटि िएकाहरुको पूणा ष्टववरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको छ। 
कल सेन्त्टरिाट केस बयानजेमेन्त्टका लाभग कोभिड १९ को स्वाि परीक्षणपश्चात ्पोजेष्टटि केसहरुलाई पष्टहलो 
कल गररन ेतथा घरमै आइसोलेसनमा िसेकाहरुलाई आइसोलेसनको अवभध समाप्त नहुाँदासबम फलोअप गररने 
िएकाले प्रयोगशालािाट प्राप्त हनुे ररपोटामा ष्टववरण पूणारुपमा - पीसीआर परीक्षण गराउन आउने व्यम्िहरुलाई 
अभनवाया रुपमा सबपका  नबिर उल्लेख गना लगाउने, नबिर उल्लेख गराउाँदा पूरा अंकसष्टहत उल्लेख गराउने र 
सबिम्न्त्धत व्यम्िको मार सबपका  नबिर - उल्लेख गना आग्रह गरेको हो। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ २४, 
२०७८) https://ekantipur.com/news/2021/07/08/162573305485297034.html 

 

❖ संस्थागत ष्टवद्यालय म्शक्षक यभुनयन (इस्टु) काठमाडौंले ष्टवद्याथीको भिडिाडमा रहेर अध्ययन अध्यापन गराउन े
म्शक्षक तथा कमाचारीहरुलाई पभन सरकारले कोभिड-१९ ष्टवरुिको खोपको प्राथभमकतामा राख्न ुपने माग गरेको 
छ। यभुनयनले आषाढ २१ गते भनजी ष्टवद्यालयमा कायारत म्शक्षक तथा कमाचारीलाई सहज रूपमा खोप उपलब्ध 

https://ekantipur.com/news/2021/07/08/162573305485297034.html
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गराउन पहल गररददन िन्त्दै म्जल्ला जनस्वास््य कायाालय टेकु र काठमाडौं महानगरपाभलकाकालाई ज्ञापन पर 
िझुाएको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, आषाढ २२, २०७८)  

 

❖ कोभिड-१९ महामारीको ष्टवषम अवस्थामा ष्टवद्यालयहरुले सहजीकरण गदै आएको अनलाइन पठनपाठनले  गदाा 
िालिाभलकामा मानभसक, सामाम्जक, शारीररक समस्या िढेको िाल मनोष्टवद्हरू िताउाँछन।् म्शक्षक र साथीहरूसाँग 
अन्त्तरष्टक्रया गदै अध्ययन गने िालिाभलका लामो समयसबम घरका कोठामा िसेर ल्यापटप वा मोिाइलिाट 
िच ुाअल माध्यमद्वारा अध्ययन गना िाध्य हुाँदा उनीहरूको समग्र ष्टवकास प्रष्टक्रयामा प्रिाव परेको छ। साथीहरूसाँग 
प्रत्यक्ष अन्त्तरष्टक्रया गना नपाउाँदा िालिाभलकामा झन ् तनाव िढेको मनोष्टवद्हरूले जनाएका छन।् 
िालिाभलकाहरुमा म्चडम्चडाहटपन िढ्ने, झष्टका ने, पढाइप्रभत एकाग्र हनु नसक्नेजस्ता समस्या ष्टवकभसत िएको 
पाइएको छ। (स्रोत: नयााँ पभरका दैभनक, आषाढ २५, २०७८) 
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/66768/2021-07-09 

प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ लमु्बिनी प्रदेश स्वास््य भनदेशनालय र नेपाल 
औषधी व्यिसायी संघले आषाढ २२ गते 
िटुवलमा आयोजना गरेको महामारीजन्त्य 
रोगको रोकथाम, भनयन्त्रण र उपचारमा 
सरोकारवालाको िभूमका ष्टवषयक अन्त्तरष्टक्रया 
कायाक्रममा सरोकालवालाले कोभिड-१९ 
महामारीको तेस्रो लहर आउने सबिावना 
रहेको र समयमै खोपको व्यवस्था गररएन िने 
स्वा्य जनशम्िको अिाव हनु सक्ने  जनाएका छन।् कायाक्रममा 
लमु्बिनी प्रदेश स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री िोजप्रसाद शे्रष्ठले 
खोपलाई सरकारले पष्टहलो प्राथभमकतामा राखेको जानकारी गराउन ु
ियो। सबिाष्टवत तेस्रो लहरको व्यिस्थापनलाई मध्यनजर गदै प्रदेशका 
१२ वटै म्जल्लामा अम्क्सजन प्लान्त्ट र ष्टपभसआर परीक्षणको व्यिस्था 
भमलाईएको जानकारी गराउन ुियो। कम जनशम्ि िएका 
अस्पतालहरुमा त्यसको व्यिस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 
िीच सहकाया र समन्त्वय िईरहेको िताउनिुयो । (स्रोत: लमु्बिनी अन 
लाइन, आषाढ २२, २०७८) 

❖ भनषेधाज्ञा खकुुलो िनाइएसाँगै रूपन्त्देही र िााँकेमा कोरोना संक्रमण दर पनुः उकालो लाग्न थालेको छ। 

सरकारको  ‘स्माटा’  भनषेधाज्ञा लाग ुिए देम्ख िजार तथा ग्रामीण िेगमा सवासाधारणहरुको भिड र 
जनस्वास््यका मापदण्ड पालना गनेको कमी देम्खएको छ। यसले गदाा प्रदेशमा संक्रभमतको सं्या िढ्न र 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/66768/2021-07-09
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समदुायमा फैभलन थालेको छ। लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पताल िटुवलमा खाली िएका आईसीयू र िेम्न्त्टलेटरहरुमा 
कोभिड-१९ भिरामी िनाा हनु ेक्रम िढेको र िनाा हनुेमा धेरै जसो स्थानीय व्यवसायीहरु रहेको अस्पतालले 
जनाएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ २६, २०७८) 

❖ दोस्रो चरणको संक्रमण सरुु िए यता रोल्पामा १९ जनाले कोभिड-१९ का कारण ज्यान गमुाएका छन।् यो 
िाहेक उपचारका लाभग रोल्पा िाष्टहर गएका कररि दजान िढीको समते मतृ्य ुिईसकेको छ। म्जल्ला  प्रशासन 
कायाालय रोल्पाको त्याङ्क अनसुार अष्टहले सबम १ हजार ९ सय ४७ जनाले कोरोना म्जतेका छन।् यसैिीच 
म्जल्ला प्रशासन कायाालयले केही खकुुलो िनाउाँदै असार मष्टहना िरका लाभग भनषधेाज्ञा िढाएको छ। (स्रोत: 
नागररक दैभनक, आषाढ २२, २०७८)  

अन्त्तरााष्टिय ष्टवषयिस्तहुरु 

❖ अमेररकी रोग भनयन्त्रण केन्त्र, सीभडसीका अनसुार कोभिड-१९ को अत्यभधक संक्रामक डेल्टा िेररयन्त्टको कारणले 

संयिु राज्य अमेररकामा कोभिड-१९ का संक्रभमतहरुको सङ्ख्या जलुाईको पष्टहलो हप्ता १० प्रभतशतले वृष्टि 
िएको छ। डेल्टा िेररयन्त्ट अमेररकामा हाल रहेको अल्फा िेररयन्त्ट िन्त्दा कररि ६० प्रभतशत िढी संक्रामक 
रहेको सीडीसीले जनाएको छ। (स्रोत: एनसीभि न्त्यूज, जलूाई १, २०२१) 
https://www.nbcnews.com/health/health-news/cdc-covid-cases-10-percent-hypertransmissible-delta-

variant-spreads-n1272895  

❖ क्याम्बिज ष्टवश्वष्टवद्यालयको एक अनसुन्त्धानलाई उद् धृत गदै िीिीसीले मास्कको गणुस्तर जभत राम्रो ियो त्यभत 
संक्रमण कम हनु ेिताएको छ। अनसुन्त्धानले FFP3 जस्तो उच्च गणुस्तरको मास्कको प्रयोग गदाा संक्रमणिाट 
शत प्रभतशत सरुक्षा प्राप्त हनुे तर सामान्त्य सम्जाकल मास्क प्रयोग गने स्वास््यकमीहरुमा िने संक्रमण सने 
सबिावना धेरै देम्खएको जनाएको छ। (स्रोत: िीिीसीको अनलाइन संस्करण, २९ जनु २०२१) 
https://www.bbc.com/news/health-57636360 

कोभिड-१९ र प्राकृभतक प्रकोप  

❖ मनसनुी वायकुो प्रिावले आषाढ २३ गते राती देम्ख देशका ष्टवभिन्न स्थानमा पानी परररहेको छ। मौसम 
पूवाानमुान महाशाखाले यो हप्ता देशिरी मनसनुी वायकुो प्रिाव रहेको िताएको छ।  त्यही कारणले अष्टहले 
प्रदेश नं १, गण्डकी, लमु्बिनी र िाग्मती प्रदेशका केही ि-ूिागमा साथै कणाालीको थोरै िागमा िारी वषाा 
िएको र अझै िारी वषाा हनु सक्ने जनाएको छ। मनसनुी वाय ुअझै केही ददन सष्टक्रय रहने र यस क्षरेमा 
रहेका खोला नाला िढ्न सक्ने, पष्टहरो जान सक्ने र िाटोहरू िन्त्द हनु सक्ने िएकाले आवश्यक सतका ता 
अपनाउन हनु महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी, लमु्बिनी प्रदेशका पहाडी म्जल्लाहरुमा पभन अष्टवरल वषााका 
कारण जनधनको क्षभत िएको छ। (स्रोत: सेतोपटी, आषाढ २४, २०७८) 
https://www.setopati.com/social/242594 

❖ आषाढ २३ गते राभतदेम्ख परेको अष्टवरल वषााको कारण अष्टहलेसबम प्रदेशमा चार जनाको मतृ्य ुिएको छ। 
भतनाउाँ गाउाँपाभलका वडा नं. ५ भगट्टी खानी ष्टहउाँदे खोला के्षरमा खसेको पष्टहरोमा परुरएर तीनजनाको मतृ्य ु
िएको छ। ष्टहउाँदे खोला के्षरमा माभथिाट झरेको पष्टहरोले घर िगाउाँदा सात जना घाइते िएका र सात 
जनाले पष्टहरोमा िागेर ज्यान जोगाएका म्जल्ला प्रहरी कायाालय पाल्पाले जनाएको छ।  सोष्टह ददन वषााका 

https://www.nbcnews.com/health/health-news/cdc-covid-cases-10-percent-hypertransmissible-delta-variant-spreads-n1272895
https://www.nbcnews.com/health/health-news/cdc-covid-cases-10-percent-hypertransmissible-delta-variant-spreads-n1272895
https://www.nbcnews.com/health/health-news/cdc-covid-cases-10-percent-hypertransmissible-delta-variant-spreads-n1272895
https://www.bbc.com/news/health-57636360
https://www.bbc.com/news/health-57636360
https://www.setopati.com/social/242594
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कारण घरको पखााल िम्त्काँ दा घोराही उपमहानगरपाभलका-१७ ष्टक तीन मष्टहन ेम्शशकुो मतृ्य ुिएको म्जल्ला 
प्रहरी कायाालय दाङले जानकारी ददएको छ। (स्रोत: सेतोपटी र अनलइन खिर, आषाढ २४, २०७८) 
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कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖  औषभध व्यवस्था ष्टविागले गत चैत १ मा कोभिड-१९ खोप आयात गना 

चाहने भनजी कबपनीिाट अनमुभतका लाभग भनवदेन आह्वान गरेको 
भथयो। जसअनसुार िारत िायोटेक कबपनीले उत्पादन गने कोभ्याम्क्सन 

ल्याउन इमरल्ड फमाा, रुसको गमाभलया इम्न्त्स्टच्यटुले ष्टवकास गरेको 
स्पतुभनक–५ का लाभग लोमस फमाास्यषु्टटकल्स र भसरम इम्न्त्स्टच्यटु 
अफ इम्न्त्डयाको उत्पादन कोभिभसल्ड आयात गना हकुम 
फमाास्यषु्टटकल्सले अनमुभत पाएका भथए। आयात अनमुभतका लाभग खोप 
उत्पादन गने कबपनीको मूल्य, ढुवानी, िण्डारण, सबिम्न्त्धत मलुकुको 
कर, सेवा, शलु्कसमते ष्टवश्लषेण गरी मनुाफा िढीमा १० प्रभतशत राखेर 
नयााँ कबपनीले मूल्य प्रस्ताव गनुापने र आपूभता गना सष्टकने पररमाण र 
लाग्ने समयको प्रके्षपणसमते पेस गनुापने ष्टविागले जनाएको छ। 

अनमुभत भलएका भनजी के्षरका कबपनीले कोभिड–१९ ष्टवरुिको खोप 
ल्याउन नसकेपभछ सरकारले अरू व्यम्ि र कबपनीलाई पभन अनमुभत 
ददने िएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, आषाढ २५, २०७८) 

❖ अमेररकाको जोन्त्सन एन्त्ड जोन्त्सन फमाास्यषु्टटकल कबपनीद्वारा उत्पाददत 

कोभिड-१९ ष्टवरुिको खोप ‘जेन्त्सेन’ कोिाक्स सषु्टवधाअन्त्तगात आषाढ २८ गते १५ लाख ३४ हजार ८५० मारा 
नेपाल आइपगेुको स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ष्टवश्व स्वास््य संगठनले आपत्कालीन 

प्रयोगका लाभग अनमुभत ददइसकेको ‘जेन्त्सेन एडी२६.भसओिी.२’ खोप एक मारा लगाए पगु्ने खोप हो। (स्रोत: 
काम्न्त्तपरु दैभनक र सेतोपाटी, आषाढ २८, २०७८)  

 

Recommendations:  

❖ लमु्बिनी प्रदेशका केष्टह म्जल्लाहरुमा भनषेधाज्ञा खकुुलो िनाइए संगै कोभिड-१९ को संक्रमणदर फेरी िढ्ने क्रम 
देम्खएकाले सिै तह र तप्कािाट अभनवाया रुपमा जनस्वास््यका मापदण्डहरु पालना गना गराउन पहल गनुा पने; 
o अत्यावश्यक काम िाहेक घरिाट िाष्टहर नभनस्कने  

o भनस्कनै परे नाक मखु राम्ररी छोष्टपने गरी मास्कको प्रगोग गने, 
o िाष्टहर-िजार, िैंक, सावाजभनक यातायात, पसल, आदद भिडिाड िष्टढ हनुे ठाउाँहरुमा जााँदा/हुाँदा िौभतक दरुी 

कायम गने, िेलािेलामा सािनु पानीले हात धोइरहने वा स्याभनटाइजरको प्रयोग गने  
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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय  

लमु्बिनी प्रदेश 

मकुाम: िटुवल, नेपाल   

o िाढी पष्टहरो जस्ता प्राकृभतक प्रकोपको िेलामा पभन कोभिड-१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राखी जनस्वास््यका 
मापदण्डहरु पालना गने।  

 
 

थप जानकारीका लाभग सबपका   
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स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, लमु्बिनी प्रदेश 
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