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gf]j]n sf]/f]gf efO{/; /f]u -COVID-19 ) परिचय  

(:jf:YosdL{x?sf] nfuL xft] k'l:tsf) 

१.कोरोना भाइरसको पररचय      

gf]j]n sf]/f]gf भाइरस प्रजानत, भाइरसहरुको एउटा ठूलो पररवार मध्यको एक सदस्य हो।यसको 
सकं्रमणबाट हुने रोग लाई COVID-19 भननन्त्छ, जसमा सामान्त्य ज्वरो, िोकी, श्वासप्रश्वासमा कदठनाई 
देखि अत्यन्त्त गष्ट्भभर शारीररक समस्या उत्पन्त्न भइ रोगीको मतृ्य ुसमेत हुन सतदछ।  

२. पररभाषाहरु 

शंकास्पद बबरामी (Suspected Case): 
(क) Acute Respiratory Illness भएको व्यष्ट्तत ज्वरो र िोकी वा श्वास प्रश्वासमा कदठनाई 

जस्ता कष्ट्भतमा एउटा लक्षण तथा चचन्त्ह भएको र उतत समस्याको अन्त्य कारण थाहा 
नभएको र १४ ददन पदहला COVID-19 को सकं्रमण फैललएको के्षरबाट आएको व्यष्ट्तत 
(यारु अथवा त्यस देशका नागररकसँग प्रत्यक्ष सभपकत मा रहेको व्यष्ट्तत । 
 

अथवा, 

(ख) Acute Respiratory Illness ePsf] JolQm hf] nIf0f b]vf kg'{ eGbf !$ lbg cufl8 COVID-

19 रोग olsg ePको JolQm;+u प्रत्यक्ष ;Dks{df रहेको व्यष्ट्तत .  

अथवा, 

(ग) अन्त्य कुन ैकारण ववना Severe Acute Respiratory Infection (ज्वरो र िोकी वा श्वास 
प्रश्वासमा कदठनाई जस्ता कष्ट्भतमा एउटा लक्षण तथा चचन्त्ह) भएका व्यष्ट्ततलाई 
अस्पतालमा भनात गरी उपचार गनत आवश्यक भएको ।  
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व्यष्ट्तत (Probable Case):  

त्यस्तो शंकास्पद बबरामी÷व्यष्ट्तत (Suspected case) जसमा COVID-19 को लाचग 

प्रयोगशाला पररक्षण गदात ननतजा ननणातयक नभएको ( inconclusive lab report)  

lglZrt la/fdL (Confirmed Case)  

ष्ट्तलननकल चचन्त्ह तथा लक्षण जे सकैु भएता पनन प्रयोगशाला पररक्षणबाट COVID-19 भाईरस 
पोष्ट्जदटभ भएका व्यष्ट्तत ।   

३. COVID-19 को बततमान अवस्था  
 यो रोग लमनत २०७६ पौष १५ (३१ डडसेभबर २०१९) मा पदहलो पटक चचनको हुबेई को 

वुहान शहरमा देखिएको । 
 २०७६ पौष २४ (२०२० जनवरी ०९) गते बबश्व स्वास््य सगंठनल ेवुहानका बबरामीहरुमा 

नयंा कोरोना भाइरस भेदटएको भन्त्दै त्यसलाइ Novel Coronavirus 2019-nCoV. भनन घोषणा 
गररएको । 

 २०७६ माघ ९ गते (२३ जनवरी २०२०) नेपालमा COVID-19 को पदहलो रोचग पत्ता लागेको 
चथयो जो चचनको हुबेइ प्रान्त्तबाट आएका चथए ।  

 २०७६ माघ १६ गते (३० जनवरी २०२०) मा बबश्व स्वास््य सगंठनल ेPublic Health 

Emergency of International Concern भनन घोषणा गरेको । 
 २०७६ फाल्गनु २८ (११ माचत २०२०) गते बबश्व स्वास््य सगंठनल ेकोरोना भाइरसको 

प्रकोपलाइ पेन्त्डलेमक (बबश्वब्यापी महामारी) भनन घोषणा गरेको । 
 २०७६ चैर २ सभम ववश्वभरमा १४२५३९ जना सकं्रलमत भेटीएका र ५३९३ जनाको मतृ्य ु

भसैकेको छ । 
 हालसभम (२०७६ चैर २) यो रोग ववश्वका १३५ रारिहरुमा फेला परर सकेको छ र अझै 

अन्त्य देशहरूमा फैलने क्रम जारीरहेको छ ।  

४. रोग सने माध्यम तथा तररकाहरु      

यो रोग मुख्यतया कोरोना भाइरस सकं्रलमत व्यष्ट्ततबाट स्वस््य व्यष्ट्ततमा सदतछ र रोग सने 
माध्यम तथा तररकाहरु ननभन बमोष्ट्जम छन ्-  

 COVID-19 सकं्रलमत व्यष्ट्तत सगं ननकट सभपकत मा आएका स्वस्थ व्यष्ट्ततहरु:  

 सकं्रलमत व्यष्ट्ततल ेिोतदा वा हानछउ गदात ननस्केका कण वा नछटाहरू श्वास 
प्रश्वासको माध्यमबाट स्वस््य व्यष्ट्ततको शरीर लभर प्रवेश भएमा ।  
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सकं्रलमत व्यष्ट्ततले िोतदा वा हानछंउ गदात ननस्केका कण वा नछटाहरू स्वस््य व्यष्ट्ततको हात, नाक, 
मिु, आँिा वा शरीरको अन्त्य भागमा परर कुन ैकारणवश श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट स्वस््य 
व्यष्ट्ततको शरीर लभर प्रवेश भएमा । 

COVID-19 बाट सकं्रलमत तर रोगको लक्षण तथा चचन्त्हहरु देिा नपरेका व्यष्ट्ततहरुबाट पनन ननभन 
ललखित माध्यमबाट स्वस््य व्यष्ट्तत सकं्रलमत हुन ्सतदछन 

 सकं्रलमत व्यष्ट्ततले िोतदा वा हानछउ गदात यदद हातल ेछोपेर गरेको रहेछ 
भने त्यस्तो व्यष्ट्तत सगं स्वस््य व्यष्ट्ततले हात लमलाउंदा स्वस््य 
व्यष्ट्ततको हातमा भाइरस पुगी सकं्रमण हुन ्सतदछ । 

 सकं्रलमत व्यष्ट्ततल ेप्रयोग गरेको मास्क स्वस््य व्यष्ट्ततले प्रयोग गरेमा । 

 सकं्रलमत व्यष्ट्ततको हातले िोलेको झ्याल वा ढोकाको चुकुल वा 
ह्याष्ट्न्त्दलमा वा टेबल, कुलसतमा भाइरस सकं्रलमत भइ स्वस््य व्यष्ट्ततले 
छोएमा ।  

(क) िेरै व्यष्ट्ततहरुको भेला, जमघट वा मेला भएको स्थानहरुमा सकं्रलमत व्यष्ट्ततले िोतदा वा 
हानछउ गदात ननस्केको कण वा नछटाबाट स्वस््य व्यष्ट्ततलाई श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट । 

(ि) बस /गाडी,  हवाईजहाज वा पानीजहाजमा यारा गदात सकं्रलमत व्यष्ट्ततबाट स्वस््य 
व्यष्ट्ततलाई श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट । 

(ग) काँचो िानेकुराहरु जस्तै काँचो मास,ु राम्ररी नउमालेको वा काँचो दिु तथा नपकाएको 
िाना िाँदा पनन यो भाइरस सनत सतने सभभावना रहन्त्छ । 

५. COVID-19 को लक्षण तथा चचन्त्हहरु   

यो रोगको लक्षण तथा चचन्त्हहरु कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश भएको २ देखि १४ ददन लभर 
देखिन्त्छ। कोरोना भाइरस सकं्रलमत व्यष्ट्ततमा रोगको लक्षणहरु सामान्त्य देखि गष्ट्भभर हुन सतछ । 

 सामान्त्य लक्षणहरु 

 ज्वरो आउने (१००.४ Degree F)  

 िोकी लाग्ने ।  
 सास फेनत कदठनाई हुने । 

गष्ट्भभर लक्षणहरु 

 कडा ननमोननया । 
 मगृौला फेल ।  
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६. COVID-19 उपचार 

 हालसभम यो रोगको कुन ैववशेष औषचि वा भ्याष्ट्तसन पत्ता लागेको छैन । 
 स्वास््य ससं्था वा अस्पतालहरुमा लक्षण अनसुारको उपचार व्यवस्थापन गनुत पदतछ । 

(यस सम्बन्धमा ववश्व स्वास््य सगंठनको Clinical Case Management 
Guidelines को आधािमा नेपाल सिकाि, स्वास््य तथा जनसखं्या मन्रालयले जािी 
गिेको ननरे्दशिका बमोजजम उपचाि ब्यबस्थापन गनन सककन्छ)  

 ७. COVID-19 संक्रमणको रोकथाम तथा ननयन्त्रणका उपायहरु  
 िाना agfpg' cl3, Vffgf vfg' cl3, lb;f lk;fa u/]kl5, kmf]xf]/ a:t' 5f]Pkl5 ननयलमत रुपमा 

साबुन पानील ेलमची लमची २० सेकेन्त्ड सभम हात िुने । 
 साबुन पानी नभएमा इथाइल अल्कोहल लमचित Hand Sanitizer ले हात िुने । 
 िोतदा, jf xflR5pF ubf{ ?dfn jf s'g} sk8f वा Tissue Paper n] gfs / d'v 

5f]Kg'k5{ . olb ?dfn jf sk8f वा Tissue Paper gePsf] cj:yfdf  s'lxgf]n] gfs 

/ d'v 5f\Kg'k5{ .  Tissue Paper तुरुन्त्तै फोहोर हाल्ने बन्त्द बबनमा फाल्ने । 
 ज्वरो, िोकी वा श्वास फेनतमा कदठनाई परेको लक्षण देखिएका जो कोही व्यष्ट्ततको 

सभपकत बाट टाढा बस्ने । 
 s;};Fu xft gldnfpg] . 

 ज्वरो, िोकी वा श्वास फेनतमा कदठनाई परेको लक्षण देिा परेका व्यष्ट्ततहरुले अरु स्वस््य 
व्यष्ट्ततलाई रोग नसने प्रयोजनका लाचग लाचग मास्क प्रयोग गने । 

 अनावश्यक रुपमा घर पालवुा वा जंगली जनावरहरु सगं सभपकत मा नआउने । 
 स्वास््य ससं्थाहरुमा सकं्रमण रोकथाम र ननयन्त्रणका उपाय अपनाउने । 
 le8ef8 x'g] :yfg h:t}  l;g]df xn, ;ef ;df/f]x, ;fdflhs sfo{ Pj+ d]nf 

dxf]T;jaf6 6f9} /xg'k5{ . 

 साबतजननक यातायातमा यारा गदात मास्कको प्रयोग गने | 

८. COVID-19 उच्च जोखिममा हुने ब्यष्ट्ततहरु   

 पररवारका सदस्यहरु वा स्वास््यकलमतहरु जसले कोरोना भाइरसबाट सकं्रलमत ब्यष्ट्ततहरुलाई 
हेरचाह गरीरहेका हुन्त्छन ्।  

 ६० बषतभन्त्दा बदढ उमेर समहुका ब्यष्ट्ततहरु । 
 नसने रोगहरु जस्तै उच्च रततचाप, मटुु सबंष्ट्न्त्ि अन्त्य रोगहरु, मिुमेह, दीघत स्वास—प्रश्वास 

रोग र तयान्त्सर लागेका ब्यष्ट्ततहरु । 
 िेरै माननसहरु जमघट हुने स्थानहरु (हवाई मदैान, सीमा नाका, लसनेमा हल, मेला, हाट वजार 

ईत्यादद) मा आवत–जावत गरीरहने माननसहरु ।  
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 चीन, कोरीया, इटाली, इरान, जापान र अमेरीका लगाएतका कोरोना भाइरसको स्थानीय प्रसारण 
(Local Transmission) प्रभावीत देशहरुबाट नेपालमा हाल ैआएका ब्यष्ट्ततहरुको सलमप 
वा सभपकत मा रहेका माननसहरु । 

९. रोकथामका लाचग भएका प्रयासहरु 

 सकं्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लाचग जनचेतना अलभबचृि ।   

 सचंार माध्यमबाट ननयलमतरुपमा यो रोगको ववषयमा सदेंश प्रसारण । 

 rLgaf6 g]kfn NofOPsf !&% hgfnfO{ vl/kfl6 l:yt Sjf]G6fOgdf /fvL k|uf]uzfnf kl/If0f 

गररएको . 
 बरभवुन अन्त्तराष्ट्रिय ववमानस्थल, आन्त्तररक ववमानस्थल र स्थलगत सीमा नाकाहरुमा 

हेल्थ डसे्क स्थापना र सचंालन . 
 sf]le8 – !( k|efljt * b]zx? -rLg, O/fs, O6fnL, blIf0f sf]l/of, k|mfG;, hfkfg, hd{gL / :k]g_ 

af6 g]kfn cfpg] ofq'x?nfO{ On-arrival le;f xfnnfO{ :yug ul/Psf] .  
 sf]le8– !( sf] Local Transmission ePsf b]zx?af6 xjfO{ dfu{ x'b} g]kfn cfpg] ofq'x?nfO{ 

clgjfo{ ?kdf Self quarantine kmf/d eg]{ / ladfg:yn l:yt cWofudg 8]:sdf a'emfpg] 

Joj:yf ldnfO{Psf] 5 .  

 COVID 19sf ;+sf:kb la/fdLx?sf] Joj:yfkgsf nflu k|b]z:t/df d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] 

sfof{no / ;fdflhs lasf; dGqfno tyf :yfgLo txx?;+usf] ;dGjodf k"j{ tof/Lsf ljljw 

lqmofsnfkx? ;~rfng e} /x]को . 
 रोग सकं्रलमतहरुलाई स्वास््यकमीको ननगरानीमा Isolation मा राख्न छुट्टै 

अस्पतालहरुको व्यवस्था। 

 सकं्रमण फैललएका देशहरुबाट आउने पयतटकहरुल ेननरोचगताको प्रमाण पर पेश गनुत पने 
व्यवस्था साथै अन अनअराईवल लभषामा रोक। 

 सकं्रमण फैललएका देशहरुको अन्त्तराष्ट्रिय उडानहरुमा कटौती । 

 ;j{;fwf/0fsf] सबुबिाsf nflu sf]/f]gf efO[/; /f]u tyf ;f] sf] lgbfg Pjd\ pkrf/ 

;DaGwL hfgsf/L lbg x6 nfOg ;]jf pknAw । 
 

१०. यारा गरररहेको अवस्थामा बबरामी परेमा ददन ुपने परामशत   

• ववमानस्थल/नाका (ground crossing) मा रहेका स्वास््यकमी, अध्यागमन बबभाग/ववमान 
पररचाररका/Health Desk मा कायतरत कमतचारीहरुलाई िबर गने । 

• मास्क उपलब्ि गराई प्रयोग गने/गनत लगाउने ।  

• बबरामीलाई उसको पररवारका सदस्य वा सहभागीसंग िेरै नष्ट्जक नपारीराख्ने  वा नष्ट्जक 
आउन नददने । 

• ववमानबाट ननष्ट्स्कंदा ववमानका कमतचारीहरुको ननदेशन पालना गने । 
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११. कोरोना भाइरस रोग प्रभाववत देश वा स्थानबाट यारा गरी फकेका  

व्यष्ट्ततहरुलाई ददनु पने परामशत  

 3/ jf jf;:yfgdf kms]{sf] lbgb]lv !$ lbg;Dd :jf:Yo ;]jf lng] a]nf afx]s cGo 

;dodf cfkm\gf] 3/ jf jf; :yfgdf g} a:g] । 
:jf:Yo ;]jfsf nflu afx]s cGo ;dodf cfkm\gf] 3/ jf a;]sf] :yfgaf6 aflx/ ghfg] । 
sfo{no, lj3fno jf ;fj{hlgs :yfgdf ghfg] . ;fj{hlgs oftfoftsf] k|of]u  gug]{ . 

 Kl/jf/sf ;b:ox?af6 अलग्गै बस्ने: 
3/ kl/jf/sf cGo ;b:ox? भन्त्दा 5'§} sf]7fdf a:g] / pknAw eP ;Dd 5'§} zf}rfno jf 

:gfgu[xsf] k|of]u ug]{ । 
 3/fo;L  ;fdfg Ps csf{;Fu g;f6\g]: 

Vffgf vfPsf] efF8f, lunf;, sk, sfF6f rDrf, ?dfn, tGgf h:tf व्यक्तिगत प्रयोगका  

;fdu|Lx? 3/sf cGo ;b:ox?;Fu ;f6km]/ gug]{ . cfkm"n] k|of]u u/]sf ;a} ;fdu|Lx? ;fa'g  

kfgLn] /fd|/L सफा  ug]{ . 
 lgoldt ?kdf xft िुने:  

lgoldt ?kdf ;fa'g kfgLn] slDtdf @) ;]s]08 ;Dd ldlr ldlr xft w'g] . ;fa'g kfgL 

pknAw gePdf jf xft w]/} kmf]xf]/ gePdf इथाइल अल्कोहल लमचित  :oflg6fOh/ klg 

k|of]u ug{ ;lsG5 . kmf]xf]/ xftn] cfFvf, gfs jf d'v g5'g] . 

 df:ssf] k|of]u ug]{: 
cGo JolSt;Fu 3/sf] Pp6} sf]7fdf बस्न ुपन ेष्ट्स्थनतमा  clgjfo{ ?kdf df:s nufpg]] . olb 

df:s nufpg नसतने अवस्था छ eg] ;Fu} /x]sf csf]{ व्यष्ट्ततको मद्तले df:s लगाउन े. 

 vf]Sbf jf xflR5pF ubf{ gfs / d'v 9fSg]: 
vf]Sbf jf xflR5pF ubf{ cfkm\gf] gfs / d'v ढातन भन्त्ने . To;kl5 t'?Gt} slDtdf klg @) 

;]s]08 ;Dd ;fa'gklgLn] ldlrldlr xft w'g] jf O{yfOn cNsf]xf]n ePsf] :oflg6fOh/ k|of]u 

ug]{ . 

 cfkm"nfO{ b]vf k/]sf nIf0fx?sf] Vofn ug]{: 
olb !$ lbg leq !))=$ l8u|L Fahrenheit eGbf a9L Hj/f] cfpg, vf]sL nfUg], ;f; km]g{ 

ufx|f] dx;'; x'g] h:tf लक्षणहरु b]lvPdf t'?Gt :jf:Yo ;+:yfdf ;Dks{ गनत भन्त्न े. o:tf 
लक्षणहरु b]lvPsf la/fdLx?n] nuftf/ ?kdf df:ssf] k|of]u ug]{ .  

१२. स्वास््यकमीहरुको दानयत्व        
 पेशागत सरुक्षा, सकं्रमण रोकथाम तथा  ननयन्त्रण सभबष्ट्न्त्ि साविानीहरुलाई अनशुरण गरर 

आफु सरुक्षक्षत रहने र अन्त्य व्यष्ट्ततहरुलाई पनन जोखिमबाट बचाउने . 
 ष्ट्तलननकल केस ब्यबस्थापन ननदेलशका बमोष्ट्जम बबरामीहरुको मलु्यांकन  ,बचगतकरण ,

उपचार तथा प्रेषण गने . 
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 उपचार गदात बबरामीहरुको आत्मसभमान तथा प्रनतरठामा आंच आउने िालको व्यवहार नगने 

 बबरामीहरुको गोपनीयता कायम गने . 
 बबरामीहरुलाई पने मानलसक तनाव र जनमानसमा पने रास कम गराउने परामशत ददने . 
 सकंास्पद तथा ननष्ट्श्चत भएका रोगीहरुको बारेमा सभबष्ट्न्त्ित ननकायमा तुरुन्त्त प्रनतबेदन 

गने 

 जोखिमबाट बच्न आमसमदुायमा सकं्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण सभबष्ट्न्त्ि सदह र 
उपयतुत सचूनाहरु प्रबाह गने . 

 व्यष्ट्ततगत सरुक्षाका सािनहरु उपयतुत तररकाल ेप्रयोग र बबसजतन गने . 
 आफुलाईपनन सभभाववत लक्षणहरु देखिएमा अरुबाट अलग बस्ने र सभबष्ट्न्त्ित सबैलाई 

जानकारी गराउने . 
 समुदाय र सरोकारवाला ननकाय संग प्रभावकारी समन्त्वय गनुत पदतछ . 

१३. गनत हुने र गनत नहुने कायतहरु           

s] ug{ x'g] 

 lgoldt ?kdf ;fj'gkfgLn] xft w'g] . 
 Vf]fSbf jf xflR5p ubf{ ?dfnn] gfs d'v 

5f]Kg] . 

 Hj/f] ;lxt ?3f vf]ls nfu]df :jf:Yo 

;+:yfdf ;Dks{ ug]{ . 

 hËnL jf 3/kfn'jf kz'k+lIf ;+u 6f9f 

/xg] . 

 df5f df;' jf c08f /fd|f] ;+u ksfP/ dfq 
vfg] . 

s] ug{ gx'g] 

 xft gldnfpg], c+sdfn gug]{ . 
 le8ef8 x'g] :yfgdf ;se/ ghfg] . 

 c:ktfndf la/fdLsf] x]/rfx ubf{ 
;fjwfgL ckgfpg] . 

 w]/} hgf hDdf u/]/ pT;j rf8 gug]{ . 
 cfj:os sfd afx]s nfdf] ofqf gug]{ . 

E|fd oyfy{ 

 n;'g÷cb'jfsf] al9 k|of]u ubf{ /f]u lgsf] 

x'G5 . 

 /lS;n]  xft w'bf jf ;]jg ubf{ ;+qmd0f 

x'Fb}g . 

 t]n dfln; ubf{ ;+qmd0f x'b}g . 

 lk/f] cldnf] ;]jg ubf{ /f]u nfUb}g . 

 Antibioticssf] k|of]u ubf{ /f]u lgsf] 

x'G5 . 

 n;'g÷cb'jfsf] al9 k|of]u ubf{ /f]u lgsf] 

ePsf] tYo k|fKt 5}g . 

 /lS;n]  xft w'bf ;+qmd0f s]lx dfqfdf 

lgo+q0f eP klg ;]jg ubf{ zl//nfO{ 

xfgL u5{ . 

 sf]/f]gf ;+qmd0fsf] cj:yfdf t]n dfln; 

ubf{ lgsf] ePsf] tYo 5}g .  

 lk/f] cldnf] ;]jg ubf{ /f]u ;+qmd0f x'g] 

tYo 5}g . 

 Antibiotics sf] k|of]u lrlsT;sLo 

;Nnfxdf मार गनुत पदतछ . 
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१४. प्राय सोचिने प्रश्न तथा ददनपुने स्वास््य सदेंश  
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१५. COVID-19 रोगको लाचग WHO को प्राववचिक ननदेलशका 
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, ननयन्त्रण र उपचारका लाचग ववश्व स्वास््य संगठन 
(WHO) ले बबस्ततृ प्राववचिक ननदेलशका जारी गरेको छ . यो प्राववचिक ननदेलशकामा ववलभन्त्न १२ 
वटा बबषयहरु समाबेश भएकोले बबस्ततृ जानकारीको लाचग WHO को वबे साईट 
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel- coronavirus2019/technical 

guidance/laboratory guidance/surveillance guidance  हेरी त्यसबाट थप प्राववचिक बबषयहरु बुझी 
स्वास््यकमीहरुले सो अनुसार कायत सभपादन गनुत पदतछ . WHO ले प्रकालशत गरे अनसुार COVID-19 
का लाचग ननभन बबषयहरुको प्राववचिक ननदेलशका छन –  

1. Country-level Coordination, Planning and Monitoring 

2. Case Management 

3. Risk Communication and Community Engagement 

4. Point of Entry/Mass Gatherings 

5. Surveillance, Rapid Response Teams, and Case Investigation 

6. Infection Prevention and Control/WASH 

7. Operational Support and Logistics 

8. Naming the Corona Virus Disease (COVID-19) 

9. National Laboratories 

10. Early Investigations Protocols 

11. Reduction of Transmission from Animals to Human 

12. Critical Preparedness, Readiness and Response Actions for COVID-19 

  

  

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-%20coronavirus2019/technical
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१६. पुष्ट्स्तका तयार गनत योगदान गने व्यष्ट्ततहरुको नामावली 
 

!= 8f=ob' rGb| l3ld/] - ननदेशक, राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

@= >L /fh s'df/ kf]v/]n – प्रमुि, सीप बबकास शािा, राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

#= >L s]x/ l;+x uf]bf// -  प्रमुि, तालीम सामग्री बबकास शािा, राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

$= 8f= /fd /fh kGyL – प्रमुि, प्रत्यायन तथा ननयमन शािा प्रमुि, राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

%= 8f= kml0fGb| k|;fb a/fn– इवपडडलमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण महाशािा  

^= 8f= kf]dfjtL yfkf – चचककत्सा सेवा महाशािा  

&= >LdtL lznf >]i7 -  राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

*= 8f= O{Zj/ k|;fb pkfWofo- राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

(= >L ylnGb| k|;fb k+u]gL- राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

!)= >L afa' /fd e'iffn - राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

!!= >LdtL sljtf kf08] – नलसिंग तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा महाशािा 

!@= >L ;/f]h s'df/ b]j - राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

!#= 8f= ;'/]z zfSo - राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

!$= >L dgf]h hf]zL - राष्ट्रिय स्वास््य तालीम केन्त्र 

!%= 8f= /fhg /fodfemL - ljZj :jf:Yo ;+u7g, g]kfn 

 

  



13 
 

हात धुने प्रकिया 
को सभपूणत अवचि 

२०-३० सेकेन्ड 
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मास्क लगाउने प्रकिया 

 

मास्क लगाउनु अनघ हात सेननटाइजरसंग वा साबुन-पानीले िुनुहोस।् 

मास्क लगाउंदा अनुहार नछुनुहोस।् छुनुभयो भने तपाइँको हात सनेनटाइजरसंग 
वा साबुन-पानीले िुनुहोस।् अनुहार र मास्कको बीचमा कुनै अन्त्तर नहुने गरी 
मुि र नाक मास्कले ढातनुहोस।् 

मास्क ओलसलो हुन ेबबवत्तकै नयाँ मास्क लगाउँउहोस ्र एकल-प्रयोग मास्क पुन: 
प्रयोग नगनुतहोस।् 

मास्क हताउंदा मास्कलाई पछाडडबाट हटाउनुहोस।् मास्कको अगाडड नछुनुहोस।् 
बन्त्द बबनमा तुरुन्त्त िारेज गनुतहोस।् तपाइँको हात सेननटाइजरसंग वा साबुन-
पानीले िुनुहोस।् 

तपाइँको हात सेननटाइजरसंग वा साबुन-पानीले िुनुहोस।् 


