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कोभिड -१९ सबिन्त्धी प्रमखु जानकारी 
 

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास््य भनदेशनालय, लमु्बिनी प्रदेशको श्रावण ४ गतेको त्याङ्कका आधारमा 
यस प्रदेशमा कुल १०१२५९ जनामा कोभिड-१९ संक्रमण पषु्टि िएको छ। गत हप्ताको तलुनामा यो हप्ता १८ 
प्रभतशतले घटेको छ (कुल सष्टक्रय संक्रभमत- ९९६)। त्यस्तै, यो हप्ता रुपन्त्देही (३१८) िाहेकका सिै म्जल्लामा 
२०० िन्त्दा कम सष्टक्रय संक्रभमत रहेका छन।् अम्घल्लो हप्ता जस्तै, गत २४ घण्टामा सिै िन्त्दा धेरै रुपन्त्देहीमा, 
३२ जना नयााँ संक्रभमत थष्टपएका छन।् हालसबम प्रदेशमा २०६१ जनाको मतृ्य ुिएको छ र पभछल्लो २४ घण्टामा 
चार जना संक्रभमतको मतृ्य ुिएको छ। हाल १८९ जना संक्रभमतहरु प्रदेशका ष्टवभिन्न अस्पतालहरुमा उपचाररत 
छन।्  
 

❖ कोरोना संक्रमण दर घट्दै गए पभन यसैका कारण हनु ेकालो ढुसी अथाात ्बयकुोरमाइकोभससका भिरामी िन े
िढ्दै गएको स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गबिीर प्रकृभतको कोभिड-१९ जन्त्य 

बयकुोरमाइकोभसासको उपचार चनुौतीपूणा रहेकाले नेपालमा कालो ढुसीको 
समस्या घातक िन्त्दै गएको जनाएको छ। मन्त्रालयको त्याङ्क अनसुार 
नेपालमा हालसबम २२ जनामा कालो ढुसी संक्रमण िेष्टटएको िताएको छ। 

अत्यन्त्तै दलुाि माभनएको संक्रमणको समयमै उपचार नहुाँदा अवस्था जष्टटल िन्त्दै 
गएको म्चष्टकत्सकहरूले िताएका छन।् (स्रोत: नयााँ पभरका, श्रावण १, 
२०७८) 
 

❖ ष्टवश्व स्वास््य संगठनका अनसुार ष्टवश्वले कोभिड-१९ को तेस्रो लहरको 
प्रारम्बिक अवस्था िोभगरहेको र िाइरस भनरन्त्तर रुपले ष्टवकभसत हदैु गएर 
स्वरुप पररवतान गरररहेको हुाँदा अझै धेरै संक्रामक हनु सक्ने िताएको छ।  
ष्टवश्व स्वास््य संगठनले कोभिड-१९ को अवस्था ष्टवश्वव्यापी रूपमा अझैसबम 
खतरा िई फैभलनकुा प्रमखु ४ कारणहरु रहेको जनाएको छ; (स्रोत:  

१. िाइरसको िदभलाँदो िेररएन्त्टस ्

२. िढ्दो सामाम्जक भमश्रण र मान्त्छेको गभतशीलता 
३. जनस्वास््यका मापदण्डहरु उम्चत रुपमा पालना नगनुा  
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४. खोपमा असमानता। 

❖ गिावती मष्टहला पभन कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोम्खममा रहने िन्त्दै कोभिड–१९ ष्टवरुद्धको खोप पाउन े
लम्ित समूहमा राख्न नेपाल प्रसूभत तथा स्त्री रोग ष्टवशेषज्ञ समाज (नसेोग)ले आग्रह गरेको छ। नसेोगले खोप 
लगाएर िन्त्दा नलगाउाँदा आमा र िच्चा दवैुलाई कोभिड-१९ को जोम्खम हनुे जनाएको छ। (स्रोत: स्वास््य 
खिर, श्रावण २, २०७८)  

 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १२ देम्ख १८ वषा उमेरका कररि ३५ लाख िालिाभलकाका लाभग 
कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप ददने तयारी रहेको जनाएको छ। िालिाभलकाका लाभग प्रयोग अनमुभत पाएको 
अमेररकन खोप फाइजर नेपाल ल्याउन कोभ्याक्स सषु्टवधा माफा त प्रस्ताि गररएको छ। (स्रोत: नयााँ पभरका, 
आषाढ ३१, २०७८) 

 

प्रादेम्शक खिरहरु  

❖ नवलपरासी िदाघाट ससु्ता पम्िमको पृ् वीचन्त्र म्जल्ला अस्पतालमा संघीय सरकार, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या 
मन्त्रालयिाट कोभिड-१९ परीिणका लागी पीसीआर मभेसन उपलब्ध िएकोमा मेभसन चलाउन स्थान अिाव िएको 
िन्त्दै तीन मष्टहनादेम्ख संचालनमा नआएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल प्रशासनले न ैमाग गरेको मेभसन सञ्चालन 

हनु नसकेपभछ तत्कालीन स्वास््यमन्त्री हृदयेश भरपाठीले अस्पताल प्रशासनको काम म्चत्तिझु्दो निएको िन्त्दै 
सावाजभनक कायाक्रममा नै असन्त्तषु्टि पोखेपभछ पीसीआर मभेसन राख्न ेिवन भनमााण िइरहेको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु 
दैभनक, श्रावण ३, २०७८)  

अन्त्तरााष्टिय ष्टवषयिस्तहुरु  

❖ जलुाईको दोश्रो हप्ता कोभिड-१९ को दैभनक संक्रमण सङ्ख्या ५०,००० िए संगै इन्त्डोनेभसया एभसया महादेशमा 
कोभिड १९ को नाँया केन्त्र िएको छ। हाल सबम २७ लाख िन्त्दा िढी व्यम्िमा संक्रमण पषु्टि िएको 
िीिीसीले जनाएको छ। डेल्टा िेररएन्त्ट आक्रामक रुपमा फैभलाँदा इन्त्डोनेभसयाले अत्यन्त्त गष्टहरो संकट िोभगरहेको 
छ। जलुाई मष्टहनाको पष्टहलो हप्ता योज्ञाकातााको एक अस्पतालमा अम्क्सजनको आपूभता ठप्प िएपभछ ६३ जनाको 
दखुद भनधन िएको भथयो। त्यस यता, अन्त्य धेरै सहरका धेरै अस्पतालहरुले कोभिड १९ का नयााँ भिरामीहरुको 
िनाा गना िन्त्द गनुा परेको जनाएको छ। (स्रोत: िीिीसी न्त्यूज, जलुाई १५, २०२१)  

https://www.bbc.com/news/world-asia-57830770  
कोभिड-१९ र प्राकृभतक प्रकोप  

❖ आषाढको अम्न्त्तम साता देम्ख लगातार परेको अष्टवरल वषााका कारण प्रदेशका पहाडी तथा ष्टहमाली म्जल्लाहरुमा 
जनधनको िभत िएको छ। पाल्पाको भतनाउाँ गाउाँपाभलकाको डुम्र ेनम्जकै श्रावण १ गते राभत गएको पष्टहरोले 
एस्कािेटर परुराँदा एक जनाको मतृ्य ु िएको म्जल्ला प्रहरी कायाालय पाल्पाले जानकारी ददएको छ। (स्रोत: 
सेतोपटी, श्रावण २, २०७८)  

https://www.bbc.com/news/world-asia-57830770
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❖ रुकुम पूवाको भसस्ने गाउाँपाभलका–३ र ४ का स्थानीयलाई वषाायाममा अन्त्य वडा र म्जल्ला सदरमकुाम 
रुकुमकोट आउाँ-जाउाँ गना भनकै कदठनाई िएको छ। रुकुम पम्िम हुाँदै जान पमुाखोलामा िाढी आएको, दम्िणमा 
सानीिेरी नदीको िहाव हरेक ददन िढ्दै गएको र पैदल ष्टहड्ने र मोटरसाइकल गडुाउने झोलुंगे पलु पगु्ने िाटो 
पभन पष्टहरोले परुरएपभछ गाउाँ नै थभुनएको महससु िएको स्थानीयको िनाइ छ। गाउाँमा कोष्टह भिरामी िएमा 
म्जल्ला अस्पताल रुकुमकोट जान समस्या िएको छ। (स्रोत: काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण ४, २०७८) 
https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/19/162666368962421187.html  

 

कोभिड-१९ खोप सबिम्न्त्ध जानकारी   
❖ पररवार कल्याण महाशाखाको आषाढ २९ गते देम्ख कोभिड-१९ भिरुद्धको िेरोसेल खोप अभियान सरुु गने  

भनदेशन अनसुार लमु्बिनी प्रदेशमा पभन खोप अभियान चभलरहेको छ। सो अभियानमा लम्ित उमेर समहु र 
पेशागत समहु िन्त्दा िाष्टहरका व्यम्िहरुले समेत आफ्नो मान्त्छेको िनसनुमा खोप भलएको पाइएको छ। (स्रोत: 
काम्न्त्तपरु दैभनक, श्रावण २, २०७८) 

❖ स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जापान सरकारले 
नेपाललाई कोभ्याक्स सभुिधामाफा त १६ लाख मारा खोप 
उपलब्ध गराउने जानकारी ददएको छ। मन्त्रालयले खोप केही 
ददनमा नै प्राप्त हनुे जनाउाँदै उि खोप दोस्रो माराको खोपको 
प्रभतिा गरररहेका ६५ वषामाभथका ज्येष्ठ नागररकलाई ददइन े
िताएको छ। (स्रोत: नागररक दैभनक, श्रावण २, २०७८)  

❖ नेपाल सरकारले चीनसाँग खररद गरेको ४० लाख खोप मध्यको 
िााँकी ३२ लाख मारा कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप िेरोसेल 
यही श्रावण १५ गतेभिर ल्याउने जनाएको छ। चीनसाँग खररद 
गररएको खोप नेपाल वायसेुवा भनगमको जहाजिाट भनयभमत 
चार उडानमाफा त ल्याउन लाभगएको हो। (स्रोत: नागररक 
दैभनक, श्रावण २, २०७८)  

❖ परराि मन्त्रालयले श्रावण १ गते एक प्रसे ष्टवज्ञभप्त जारी गदै चीन सरकारले नेपाललाई थप १६ लाख डोज 
िेरोसेल खोप ददने जानकारी गराएको छ। नेपालका लाभग म्चनीयााँ राजदूत होउ यान्त्छीले नवभनयिु प्रधानमन्त्री 
शेरिहादरु देउवालाई िधाई ददाँदै थप १६ लाख डोज अनदुानको खोप ददने जानकारी गराएकी छन।्(स्रोत: 
स्वास््य अलाईि, श्रवण १, २०७८) 

 
 
 
 

https://ekantipur.com/pradesh-5/2021/07/19/162666368962421187.html
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Recommendations:  

❖ हाल चभलरहेको कोभिड-१९ ष्टवरुद्धको खोप अभियानमा अभनयभमतता 
िएको िने्न ष्टवषयलाई उदृत गदै स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, 
केन्त्रले एक भिज्ञभप्त जारी गदै तल उल्लेम्खत कुराहरुलाई ध्यान ददन 
अनरुोध गरेको छ; 
o आफ्नो पालोमा मार खोप लगाउन जाने  

o आफ्नो पालो आउाँदा आफ्नो पालो खलु्ने कागजात तथा पररचय 
खलु्ने नागररकता वा आभधकाररक पररचय पर साथ भलएर जान े

o खोप केन्त्रहरुमा जााँदा जनस्वास््यका मापदण्डहरुको पालना 
गने। 

❖ लमु्बिनी प्रदेशमा संक्रमण दरमा केष्टह कमी देम्खएता पभन मतृ्य ुदर र 
अस्पताल िनाा हनुेमा अपेम्ित रुपमा कमी नआएको र कोभिड-१९ को संक्रमणदर फेरी िढ्न सक्ने सबिावना 
हुाँदा 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  

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

 
 

थप जानकारीका लाभग सबपका   

 
 

 

डा. पषु्पराज पौडेल  

प्रविा एवं सूचना अभधकारी 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, लमु्बिनी प्रदेश 

drprpoudel@gmail.com 
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