
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) 
को य Middle East Respiratory Syndrome (MERS) को तरुनाभा थनकै 
कभ छ | 
 
   

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 एकजना शङकास्ऩद हवयाभीको यगत य 
र् मारको नभ नाको जाॉच गदाट ऩहुि बएको  य तत्ऩश्चात अन्म १३ वटा 
सॊकास्ऩद थफयाभीहरूको याहिम जनस्वास््म प्रमोगशाराभा ऩयीऺण गदाट 
१३ जनाको नथतजा योग नदेखिएको आएको | मस ऩ वटको ऩरयऺण 
ऩोजेहटब देखिएको हवयाभी स्वस्थ बैसकेको य थनजको सम्ऩकट भा आएका 
व्मखिहरुभा कुनै रऺण नदेखिएको | आज कुनै नमाॉ सॊकास्ऩद केस 
आएको छैन | 
 
 
 

 
 
 

भखु्म प्रथतकामटहरू:  
- सवटसाधायणको सथुफधाका राथग कोयोना बाइयस योग तथा सो को 
थनदान एवॊ उऩचाय सम्फन्धी हवहान ८:०० फजे देखि फेरकुा ८:०० 
फजे सम्भ स चना प्रदान गनट हटराईन सेवा ९८५१२५५८३९, 
९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३४ तोहकएको छ |  

- 2019-nCoV सम्फन्धी स चनाभरुक साभाग्रीहरु भखु्म स्थानहरुभा हवतयण 
गरयनकुा साथै येथडमो तथा टेथरथबजन भापट त सॊदेशभरुक सचुनाहरु 

प्रशायण गने कामटराई थनयन्तयता ददइदै आएको | प्रदेश तथा स्थानीम 
सयकायरे सभेत मस सम्फन्धभा स चना प्रवाह गदै आएको |  

- स्वास््म भन्त्रारम, स्वास््म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्र प्रदेश 
सयकाय, साभाखजक हवकास भन्त्रारम, प्रादेखशक स्वास््म आऩतकारीन 
कामटसॊचारन केन्रहरू सॊग थनमथभत रुऩभा सभन्वम गने गयेको |    
  
 

प्रदेशफाट 2019-nCoV सम्फन्धी गरयएका तमायी तथा प्रथतकामटहरु:- 
- प्रदेश स्तयभा हेल्थ डेस्कको स्थाऩना बएको; अस्ऩतारहरुरे अस्ऩतार 
हवऩद ऩ वटतमायी तथा प्रथतकामट मोजना तमाय ऩाने कामटराई थनयन्तयता; 
सॊकास्ऩद केसको दैथनक प्रथतफेदन भन्त्रारमभा ऩठाउन े व्मवस्था 
थभराईएको; भन्त्रारमरे तमाय ऩायेका अल्गोयीदभ (algorithm) य 
प्रोटोकर अथनवामट रुऩभा ऩारना गनट थनदेशन ददईएको; प्रादेखशक 
स्वास््म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्रसॊग थनयन्तय सभन्वमभा यहेको  

 
 

 

2019-nCoV सम्फन्धी श्रोत एवॊ साभाग्रीहरू: 
 

- 2019-nCoV सम्फन्धी थऩ श्रोतहरु स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम/ 
HEOC वा EDCD को वेफ ऩोटटर/ साभाखजक सॊजारभा उऩरब्ध छ | 
 

"साभाखजक सॊजार एवॊ आभ सॊचाय भाध्मभफाट त्म ऩयक 
य मथाथट सॊदेशहरु प्रसायण गरयददनहुनु अनयुोध छ |" 

 
 
 

 

स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम सफै ऺेत्रका अथधकायीहरू य 
साझेदायहरूफाट प्राप्त सभथटन एवॊ सहमोगराई धन्मवाद ऻाऩन गदटछ  

 
 

नेऩार सयकाय  
स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम  

 

कोयोना बाइयस (2019-nCoV) acute respiratory disease सम्फन्धी स्वास््म ऺेत्रको प्रथतकामट  
फधुफाय  | २2 भाघ २०७६ (५ पेब्रअुयी २०२०)  
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थऩ हववयणका राथग तर फक्साभा खक्रक गनुटहोस:  

2019-nCoV IEC Press Release MoHP Technical Guidance 

HUB Hospitals Audio Visual PSAs Contacts 

Situation Reports (all) 
Hospital Disaster Preparedness 

and Response Plans 

(* २2 भाघ २०७६ सम्भभा, ४:०० फजे) सम्भ 

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

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

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/drive/folders/1gosBarGaElngYv4xRqr8AHOAfStzpQGq?usp=sharing
https://heoc.mohp.gov.np/user-management-system/view-contact
https://drive.google.com/drive/folders/1QhLMbT76t6Zu1sFy5qlB5aoDbHVAcnHx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tPiCtIOOcG-rLMF0y8wvj0s_xklWKIAG?usp=sharing

