
2019-nCoV ऩहहरो केस चीनको हफेुई प्रान्तफाट रयऩोटट गरयएको थथमो 
जनु अहहरे चीनफाहहय २३ वटा देशहरूभा देखिएको रयऩोटट गरयएको छ |  
हवश्व स्वास््म सॊगठनका अनसुाय 2019-nCoV को सङ्क्रभण, भानव-देखि 
भानवभा सयेको थऩ ऩखुस्ट बएको 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 अन्तययाहष्डम 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  ४ वटा केस 
याहष्डम जनस्वास््म प्रमोगशाराभा ऩरयऺण गदाट negative आएको य १ 
वटा केसको नथतजा आउन फाॉकी यहेको | 
 

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

केस फथगटकयण 
१८ भाघ 
सम्भभा 

१९ 
भाघभा 

१९ भाघ सम्भ 

कुर जम्भा 
जम्भा केस ५ १ ६ 

positive केस १ ० १ 

negative केस ४ ० ४ 
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भखु्म प्रथतकामटहरू:  
 

- थभथत २०७६ भाघ १८ गते भाननीम स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्त्रीको अध्मऺताभा उच्च स्तयीम फैठक फसी हारको वतटभान 
खस्थथतराई ध्मान ददई अफ गनुटऩने कामटहरुको फायेभा थनदेशन बमो | 

- थभथत २०७६ भाघ १८ गते 2019-nCoV सम्फन्धी प्राथफथधक 
सथभथतरे National Capacities review tool for a novel coronavirus 

(nCoV) को भलुमाॊकन अनरुुऩ सथभथतका सदस्महरुका थफचभा कामट 
थफबाजन गरयमो  

- नोफेर कोयोना बाइयसफाट हनु सक्ने स्वास््म आऩतकार तथा मसको 
जोखिभ न्मूनीकयणका राथग भेथडकर डाक्टय सहहतको टोरी ऩोिया, 
रखुम्फनी य खचतवन िटाइएको | 

- स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमको टोरीरे थत्रबफुन अन्तयाटहष्डम 
हवभानस्थरभा यहेको हेलथ डेस्कको अनगुभन | 

- चीनभा अध्ममनयत हवद्याथीहरुराई नेऩार लमाउने सन्दबटभा अन्तय 
भन्त्रारम सभन्वमभा आवश्मक तमायी बइयहेको |  

- 2019-nCoV सम्फन्धीत सूचनाभरुक साभग्रीहरु भखु्म स्थानहरुभा 
हवतयण गरयनकुा साथै येथडमो तथा टेथरथबजन भापट त सॊदेशभरुक 
सचुनाहरु प्रशायण गरयएको छ | 

- प्रदेश सयकायफाट 2019-nCoV सम्फन्धी गरयएका तमायी तथा 
प्रथतकामटहरु:- 
o प्रदेश नॊ. १: भखु्म स्थानहरुभा सॊदेशभरुक सचुनाहरु स्वास््मकभीहरुद्वाया 

कामटरभ बइयहेको; इराभको ऩशऩुथतनगयभा हेलथ डेस्क सॊचारन | 
o प्रदेश नॊ. २: येथडमो भापट त सॊदेशभरुक सचुनाहरु प्रशायण य तीन वटा 

हवभानस्थरहरुभा हेलथ डेस्क स्थाऩना गने तमायी |   

o फागभती प्रदेश: सफै अस्ऩतारहरुराई सतकट  एवॊ तमायी अवस्थाभा यहन 
थनदेशन; 2019-nCoV सम्फन्धी सूचनाभरुक साभग्रीहरुको हवतयण; 
तातोऩानी, केरुॊङ नाका य बक्तऩयुभा हेलथ डेस्क सॊचारन य thermal 

scanner िरयद प्रहरमा सरुु; हवद्यारम नसट भापट त हवद्यारमहरुभा सॊदेश 
प्रवाह गरयएको  | 

o गण्डकी प्रदेश: हवभानस्थरभा हेलथ डेस्क सॊचारनभा; प्रादेखशक स्वास््म 
थनदेशकज्मूको अध्मऺताभा Task Force Committee को गठन; ऩोिया 
स्वास््म थफऻान प्रथतष्ठान, गण्डकी भेथडकर करेज य भखणऩार खशऺण 
अस्ऩतारभा isolation bed को व्मवस्था थभराइएको |     

o प्रदेश नॊ. ५: रखुम्फनी प्रादेखशक अस्ऩतारभा isolation bed को व्मवस्था 
थभराइएको, नाकाहरुभा हेलथ डेस्क स्थाऩना गयीएको | 

o कणाटरी प्रदेश: Task Force Committee को गठनगने तमायी यहेको; 
प्रादेखशक अस्ऩतार, सिेुतभा isolation bed को व्मवस्था थभराइएको | 

o सदुयुऩखस्चभ प्रदेश: सफै सयोकायवाराहरु राई तमायी एवॊ सतकट  अवस्थाभा 
यहन थनदेशन; खजलरा तथा स्थानीम तह सॊगको सभन्वमभा जनभानसभा 
सॊदेशभरुक सचुनाहरु प्रफाहका राथग सथभथत गठन बएको | 
 

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  

आइतफाय | १९ भाघ २०७६ (२ पेब्रअुयी २०२०)  

 

 

हवश्वबय ऩषु्टी बएका केसहरू: ११९५३ 
चीनभा  ऩषु्टी बएका केसहरू: ११८२१   

चीनभा भतृ्म ुहनुकेो सॊख्मा: २५९  
 
 

 

अन्म प्रबाहवत देशहरु: २३ 

ऩषु्टी बएका केसहरू : १३२                         (* १८ भाघ २०७६ सम्भभा) 

WHO जोखिभ थनधाटयण 

चीन:  धेयै उच्च 

ऺेत्रीम स्तय:  उच्च 

हवश्वबय: उच्च 
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 #५ 

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 

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

