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दमक नगिपालिकामा र्लतिेिा कािोना भाईिसको संक्रमण लतव्र रूपमा वढी िहेकोछ । हाि सम्म र्स नगिमा 
४61 जना संक्रलमत हनु ुभएको मध्र्े २९४ जना लनको भएको ि वााँकी 148 जना उपचािको क्रममा िहन ुभएको 
छ । हाि सम्म १९ जनाको कािोना भाईिसका कािण दखुद मतृ्रू् भई सकेको छ । र्ो अवस्थािाई िोकथाम तथा 
लनर्न्त्रण गनय तपशशि अनसुाि गने लनणयर् गरिर्ो । 

 

1. क. PCR पिीक्षण सम्िन्त्धमा – PCR पिीक्षण सिकािी तथा लनजीक्षेरिाट हदैु आएको छ । लनजी क्षरेिाट 
शलु्क लतिेि पिीक्षण गनय नसक्ने व्र्शि तथा परिवाििाई प्रदेश सिकािसंग सहकार्य तथा सम्पकय  गिी PCR 
पिीक्षणको दार्िा िढाउने कार्यका िालग दमक नगिपालिका जनस्वास््र् शाखािे पहि गने ि नगिपालिकािे 
अनगुमन तथा लनदेशन गने । लनजीक्षेरिाट भएको पिीक्षणको रिपोटय जनस्वास््र्िे माग गने ि संक्रलमत 
देशखएका परिवाििाई उपचािको प्रवन्त्ध लमिाउने।होमआईसोिेसनमा िस्न चाहनहेरूको हकमा 
वडाअध्र्क्षहरूसाँग समन्त्वर् गिी होमआईशिेुशन िस्ने अवस्था उपर्कु्त भए नभएको ठहि गिी जनस्वास््र् 
शाखािे अनमुलत ददने । होम आईसोिेसनमा िहन ुभएका व्र्शिहरूको दैलनक अवस्थाको प्रलतवेदन वडा 
आधािभूत स्वास््र् केन्त्रिे लिने ि नगि जनस्वास््र् शाखामा पठाउन े। र्ी सवै कार्यको लनगिानी वडा 
सलमलतिे गने । 
ख.  कोिोना भाईिस संक्रलमत व्र्शिहरूको अवस्था हेिेि होम आईशिेुशनमा िाख्ने ि होम आईशिेुशनमा िाख्न 
नलमल्ने अवस्था भएमा नगिपालिकािे व्र्वस्था गने । त्र्सका िालग वडाअध्र्क्षिाई जानकािी गिाउने ि 
वडाध्र्क्षिे जनस्वास््र् शाखा, नगि प्रमखु वा उप प्रमखुसाँग समन्त्वर् गने । 

2. नगिपालिकािे दमक-२ मा लनमायण गिेको कोलभड अस्पताििाई र्थाशशघ्र संचािनमा ल्र्ाउन ि स्ति िृद्धद्धमा 
द्धवशेष जोड ददने  ।  

3. संघीर् सिकाि स्वास््र् मन्त्रािर्को लनदेशन िमोशजम लनजीक्षेरिाट संचािीत अस्पतािमा तोद्धकएको प्रलतशत 
अनसुाि कोिोना भाईिस भएका द्धविामीको उपचािका िालग छुट्याउने व्र्वस्था अनरुूप काम भए नभएको  
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नगिपालिकािे अनगुमन गने । कोिोना भाईिस उपचािका िालग लनजी क्षेरिाट अस्पताि संचािन गनय 
नगिपालिकािे समन्त्वर् गने । 

4. समन्त्वर् सलमलतको काम लछटो छरितो ि व्र्वशस्थत गनय द्धवलभन्न उप-सलमलत गठन गनय नगिपालिकािाई सझुाि 
ददने । 

5. व्र्ापक रूपमा फैलििहेको कोिोना भाईिस संक्रमणिाई िोकथाम गनय लभडभाड हनु ेगलतद्धवलधहरू लनर्न्त्रण गने 
। आगामी लतहाि, छठ पवय िगार्तका चाडवाडहरूमा जम्मा भै लभडभाड गिी सावयजलनक देउसी-भैिो ि पाठ 
पूजा गनय नपाउने व्र्वस्था गने । चाडपवय घिघि मै मनाउने । 

6. लमलत २०७७/०७/१९ गते देशख २०७७/०8/०३ गते सम्म १५ ददनका िालग वेिकुा ४ िजे देशख द्धवहान 
७ िजे सम्म लनषेधाज्ञा जािी गने सो कार्यको िालग प्रमखु शजल्िा अलधकािी समक्ष अनिुोध गने । लनषेधाज्ञाको 
पािना भए नभएको दैलनक अनगुमनका िालग नगि प्रहिी परिचािन गने ि ईिाका प्रहिी प्रशासन ि सशस्त्र 
प्रहिी ििसाँग अनिुोध गने सो कार्यका िालग नगिपालिकािे पहि गने । 

7. कोिोना भाईिसिाट संक्रलमत भई मतृ्र् ुहनुेहरूको शव व्र्वस्थापन गनय शव वाहानको अभाव देशखएकोिे 
नगिपालिकािाई शव वाहनको व्र्वस्था गनय अनिुोध गने । 

 
 
 

❖ हाि सम्मको कोलभड-१९ पोजेद्धटभको द्धवविण: 
 

क्र.सं. द्धवविण परुुष संख्र्ा मद्धहिा संख्र्ा जम्मा 
१ कोलभड-१९ पोजेद्धटभ 284 जना 177 जना 461 जना 
२ उपचाि पलछ घि फकीएको 188 जना 106 जना 294 जना 
३ उपचािमा िद्धहिहेको 79 जना 69 जना 148 जना 

4 कोिोनाको कािणिे मतृ्र् ु 16 3 जना 19 जना 
 

१. कोिोना भाईिस सम्िन्त्धी जानकािी लिनपुिेमा दमक नगिपालिकाको टोि द्धि नम्िि (१६६०२३५८०००) 
मा सम्पकय  गनुयहनु अनिुोध छ । 

 

२. कुनै द्धवशेष जानकािी गिाउनपने अवस्था भएमा नगिपालिका स्वरं्िे नगििासीहरुमा आलधकारिक संचाि 
माध्र्मिाट ससूुशचत गिाउने हुाँदा लनिाधाि तवििे सामाशजक संजाि वा अन्त्र् कुनै माध्र्मिाट सम्प्रेषण हनुे 
सूचनाहरुमा भि नपनय पलन हाददयक अनिुोध गरिएको छ । र्सका साथै मौसम परिवतयनका कािण देश 
लिदेशमिाट नागरिकहरुको अत्र्ालधक संख्र्ामा आवागमन भएको ि साथै घि घिमा रुघा, खोकी, ज्विो, 
टाउको दखु्ने, पातिो ददशा जाने, श्वासप्रश्वासमा समस्र्ा देशखएमा अनावश्र्क जथाभावी द्धहाँडडुि नगरि स्थानीर् 
स्वास््र्कमीको पिामशय लिन ुहनु ि अत्र्ावश्र्क काम नपिी घििाद्धहि द्धहाँडडुि नगिीददनहुनु समेत सिै 
नगििासीमाहरुमा अनिुोध गरिन्त्छ । 

 
प्रवक्ता 

गीता अलधकािी 
उप प्रमखु 


