
2019-nCoV ऩहहरो केस चीनको हफेुई प्रान्तफाट रयऩोटट गरयएको थथमो 
जनु अहहरे चीनफाहहय १८ वटा देशहरूभा देखिएको रयऩोटट गरयएको छ |  
हवश्व स्वास््म सॊगठनका अनसुाय 2019-nCoV को सङ्क्रभण, भानव-देखि 
भानव प्रसायणको गहनता य योगको गम्बीयताको फायेभा थोयै भात्र 
जानकायी उऩरब्ध छ। मद्यहऩ 2019-nCoV केसको भतृ्म ु दय (Case 

Fatality Rate) Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) य Middle 

East Respiratory  Syndrome (MERS) को तरुनाभा कभ छ | 2019-

nCoV को फायेभा हवस्ततृ जानकायी आउन फाॉकी नै छ य हार अन्म 
योग सॊग तरुना गनट चाॉडो हनु्छ । 
   

2019-nCoV सम्फन्धी हवश्वव्माऩी खस्थथत: 

 
 
 
 
 
 
 
 

थभथत २०७६ भाघ १६ गते, हवश्व स्वास््म सॊगठनरे Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) घोषणा गयेको छ । 
मद्यऩी अन्तययाहिम मात्रा य व्माऩायभा कुनैऩथन प्रथतफन्ध थसपारयस 
गरयएको छैन । 

2019-nCoV का सम्फन्धभा नऩेारको वतटभान खस्थथत: 
 

२३ जनवयी २०२० भा एक जना सॊकास्ऩद थफयाभीको throat  swab 
को जाॉच गदाट नथतजा positive आएको य तत्ऩश्चात अन्म ५ वटा 
ऩरयऺणको रभभा यहेका केसहरुको याहिम जनस्वास््म प्रमोगशाराभा 
ऩरयऺण गयीएको य सफै नथतजाहरु नकायात्भक आएका छन ् | आज 
कुनै नमाॉ सॊकास्ऩद केस आएको छैन । 

टेफर १: 2019-nCoV केसको ऩयीऺण गरयएको आज सम्भको अवस्था (४:०० फजे) 

केस फथगटकयण 
१६ भाघ 
सम्भभा 

१७ 
भाघभा 

१७ भाघ सम्भ  

कुर जम्भा 
जम्भा केस ५ ० ५ 

positive केस १ ० १ 

negative केस ४ ० ४ 

नाखजजा आउन फाॉकी ० ० ० 

भखु्म प्रथतकामटहरू:  
 

- थभथत २०७६ भाघ १६ गते भाननीम स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रीको अध्मऺताभा फहुऺ ेत्रीम उच्च स्तयीम फैठकभा गरयएका 
छरपर तथा थनणटमको सन्दबटभा भन्त्रारमरे थनम्नकामटहरू गयेको छ:   

o भाननीम भन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा उच्च स्तयीम अनगुभन 
सथभथत, सखचवज्मूको अध्मऺताभा थनदेशक सथभथत य गणुस्तय 
भाऩन तथा थनमभन भहाशािाका प्रभिुको अध्मऺताभा स्वास््म 
प्राहवथधक सथभथत गठन गरयएको छ । 

o ऩमटटकहरूको आवागभन अथधक हनुे स्थान: ऩोिया, खचतवन य 
रखुम्फनी ऺेत्रभा कोयोना बाईयसको सॊरभणको उऩचायको 
अनगुभन एवॊभ व्मवस्थाऩनभा सहजीकयणको राथग साभाखजक 
हवकास भन्त्रारम, प्रदेश स्वास््म थनदेशनारम, सयोकायवारा 
अस्ऩतारहरु तथा भेथडकर करेजसग सभन्वम गनट 
उऩचायात्भक सेवा भहाशािाका थनदेशकको सॊमोजकत्वभा हवशेष 
टोरी ऩरयचारन गने व्मवस्था गरयएको छ ।    

o तातोऩानी य केरूङ नाकाभा यहेको हेल्थ डेस्कराई थऩ सदुृढ 
गनट तथा खस्थथतको अनगुभनका राथग भन्त्रारमको हवशेष टोरी 
ऩरयचारन गरयएको छ । 

- थत्रबवुन अन्तयाटहिम थफभानस्थरको हेल्डेस्कभा Thermal scanner भापट त 
screening गदाट भाघ १६ गते देखि भाघ १७ गते थफहान १० फजे 
सम्भ शॊकास्ऩद रऺण बएका कुनै ऩथन थफयाभीहरू देखिएका छैनन ्। 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

- भानथनम स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रीज्मूरे नेऩार भेथडकर 
काउखन्सरका अध्मऺ तथा स्वास््म ऺेत्रका अन्म थफऻहरूसॉग वतटभान 
ऩरयखस्थथतका फायेभा छरपर य स्वास््म ऺेत्ररे चाल्न ु ऩने 
ऩहरकदथभका फायेभा याम सझुाफ थरन ुबएको छ ।  

- भानथनम स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रीज्मूरे चीनभा अध्ममनयत 
थफद्याथीहरुका अथबबावकहरु सॊग थफद्याथीहरुको स्वास््म तथा सम्ऩकट  
अवस्थाका फायेभा छरपर गनुटबमो |  

- 2019-nCoV सम्फन्धभा थभथडमा, साभाखजक सॊजार (पेसफकु, ट्वीटय) 
रगामतका सॊचायभाध्मभभा त्मऩयक, मथाथट सूचनाहरु भमाटददत 
व्मवखस्थत रूऩभा सम्प्रषेण गनट सम्ऩूणट सयोकायवाराहरुराई अहऩर गने   

 

2019-nCoV सम्फन्धी श्रोत एवॊ साभाग्रीहरू: 
 

2019-nCOV सम्फन्धी थऩ श्रोतहरु स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम/ 
HEOC वा EDCD को वफे ऩोटटर/ साभाखजक सॊजारभा उऩरब्ध छ | 
स्वास््म य जनसॊख्मा भन्त्रारम सफै ऺेत्रका अथधकायीहरू य 
साझेदायहरूफाट प्राप्त सभथटन एवॊ राई धन्मवाद ऻाऩन गदटछ | 

 
 

नेऩार सयकाय  

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम  
 

कोयोना बाइयस (2019-nCoV) सम्फन्धी स्वास््म ऺेत्रको प्रथतकामट  

शरुफाय | १७ भाघ २०७६ (३१ जनवयी २०२०)  

 

 

हवश्वबय ऩषु्टी बएका केसहरू: ७८१८ 
चीनभा  ऩषु्टी बएका केसहरू: ७७३६   

चीनभा भतृ्म ुहनुकेो सॊख्मा: १७०  
 

 
 

अन्म प्रबाहवत देशहरु: १८ 

ऩषु्टी बएका केसहरू : ८२                         (* १६ भाघ २०७६ सम्भभा) 

WHO जोखिभ थनधाटयण 

चीन:  धेयै उच्च  

ऺेत्रीम स्तय:  उच्च 

हवश्वबय: उच्च 
 

स्वास््म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्र  
पोन: ०१-४२५०८४५, फ्माक्स: ०१-४२५०८४२, 

ईभेर: heocmohp@gmail.com,वेफ: heoc.mohp.gov.np, fb:fb.com/HEOC 

2019-nCoV IEC Press Release MoHP Technical Guidance 

HUB Hospitals Presentation Contacts 

  

SitRep  

 #४ 

- भाघ १७ गते भानथनम स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्त्रीज्मू तथा चीनका 
भहाभहहभ याजदतु फीच वतटभान 
ऩरयखस्थथत, चीनभा यहेका नेऩारीहरुको 
स्वास््म अवस्था, ऩाएका स्वास््म 
सथुफधा  तथा सहकामट एवभ ्सहमोगको 
ऺेत्रभा छरपर बमो ।  

 

इहऩथडभीमोरोजी तथा योग थनमन्त्रण भहाशािा  
पोन: ०१-४२५५७९६, फ्माक्स: ०१-४१००२६६, 

ईभेर: ewarsedcd@gmail.com,वेफ: edcd.gov.np, fb: fb.com/edcdnepal 

https://drive.google.com/file/d/1qkH8JrP9TJKpoByDUJAtd1CXNu7fuOz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AkfctoFotfr9Ok096o8zOcIkFoNiuNwD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGAY4m16NBcorqmQsx9zfa0NFL85bX5K?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gGKO3dt5BgOp096vfAyLYXSZrIH_TSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLGeQf7Wej7k79xVw0IbExSM4aDZ5cm7/view?usp=sharing
https://heoc.mohp.gov.np/user-management-system/view-contact

