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कोभिड-१९: स्थानीय नीभि-भनर्ाािाहरूका
लाभि अग्रविी भनर्देभिका

श्रेयः एनआइएआइडी-आिएमएल (NIAID-RML)
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यो प्रलेख सयं ुक्त राज्य अमेररकाका मुख्य स्वास््य सरु क्षा अनुसन्धान सस्ं थाहरूको सयं ुक्त प्रयास हो । यसका
प्रमुख योगदानकर्ााहरू हुन:्
∙ बेथ क्यामरून (Beth Cameron), धिएचडी, उिाध्यक्ष, ग्लोबल बायलधिकल िधलसी एन्ड प्रोग्राम, एनधिआई;
ग्लोबल हेल्थ सेक्यरु ििी एन्ड बायोधडफे न्सको िवू व वरिष्ठ धनर्देशक, ग्लोबल हेल्थ सेक्यरु ििी एन्ड बायोधडफे न्सको नेसनल
सेक्यरु ििी काउधन्सल कमवचािी धनर्देशनालय
∙ िेधसका बेल (Jessica Bell), एमएस वरिष्ठ कायवक्रम अधिकािी, ग्लोबल बायलधिकल िधलसी एन्ड प्रोग्राम,
एनधिआई
∙ िेकब एकल्स (Jacob Eckles), एमधिएच कायवक्रम अधिकािी, ग्लोबल बायलधिकल िधलसी एन्ड प्रोग्राम,
एनधिआई
∙ हेली सेभिे न्स (Hayley Severance), एमधिएच कायवक्रम अधिकािी, ग्लोबल बायलधिकल िधलसी एन्ड प्रोग्राम,
एनधिआई
∙ एली ग्रेडेन (Ellie Graeden), धिएचडी, प्रमख
ु कायवकािी अधिकािी, िेलस एनाधलधिक्स
∙ िेिेमी कोधनधन्डक (Jeremy Konyndyk), एमएसएफएस, वरिष्ठ नीधि धवद्वि् सर्दस्य, सेन्िि फि ग्लोबल डेभेलिमेन्ि;
फोिे न धडज्यास्िि एधसस्िेन्सका िवू व धनर्देशक, यएु सएआइडी
∙ िे बेका क्याि्ि (Rebecca Katz), धिएचडी, एमधिएच, ग्लोबल हेल्थ साइन्स एन्ड सेक्यरु ििीका प्राध्यािक िथा
धनर्देशक, ििविाउन यधु नभधसविी
∙ म्याथ्यू बोयस (Matthew Boyce), एमएस, वरिष्ठ अनसु न्िान सहायक, ििविाउन यधु नभधसविी ग्लोबल हेल्थ साइन्स
एन्ड सेक्यरु ििी
ववषय-वस्र्ु समीक्षकहरूमा वनम्न हुनहु ुन्छः
∙ िल डी. धबधडङ्गि (Paul D. Biddinger), एमडी, एफएधसइिी, एमधिएच, इमिेन्सी धप्रिेयडवनेसका िमावर्दा प्रमख
ु ,
सेन्िि फि धडज्यास्िि मेधडधसनका धनर्देशक िथा इमिेन्सी धप्रिेयडवनेसका उिाध्यक्ष, धडिािवमेन्ि अफ इमिेन्सी मेधडधसन,
म्यासच्यसु ेि्स िनिल हधस्ििल, इमिेन्सी धप्रिेयडवनेसका धचधकत्सा धनर्देशक, एमधिएच एन्ड िािवनसव हेल्थके यि,
धनर्देशक, हाभवडव िी.एच. च्यान स्कूल अफ िधललक हेल्थ इमिेन्सी धप्रिेयडवनेस रिसचव, इभ्यालएु सन एन्ड प्राधक्िस
(इधिआिइधि) प्रोग्राम
∙ धडलन िोिव (Dylan George), धिएचडी, उिाध्यक्ष, प्राधवधिक कमवचािी, इन-क्य-ू िेल
∙ मागविेि ह्यामबगव (Margaret Hamburg), एमडी, अध्यक्ष, बोडव अफ र्दी अमेरिकन एसोधसएसन फि र्दी एड्भान्समेन्ि
अफ साइन्स; य.ु एस. फुड एन्ड ड्रग एडधमधनस्रेसनका िवू व आयक्त
ु
∙ ड्यान हाधन्ललङ्ग (Dan Hanfling), एमडी, उिाध्यक्ष, प्राधवधिक कमवचािी, इन-क्य-ू िेल
∙ आधशष के . झा (Ashish K. Jha), एमडी, एमधिएच, धनर्देशक, हाभवडव ग्लोबल हेल्थ इधन्स्िच्यिु
∙ के . िी. ली (K. T. Li), ग्लोबल हेल्थका प्राध्यािक, हाभवडव िी.एच. च्यान स्कूल अफ िधललक हेल्थ, औषिीशास्त्रका
प्राध्यािक, हाभवडव मेधडकल स्कूल
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∙ िधु लयि काय्याम (Juliette Kayyem), धवभाग प्रमख
ु , सेक्यरु ििी एन्ड ग्लोबल हेल्थ प्रोिेक्ि, के नेडी स्कूल अफ
गभिमेन्ि, हाभवडव यधु नभधसविी
∙ िेम्स ललि (James Lawler), एमडी, कायवकािी धनर्देशक, इन्ििनेसनल प्रोग्राम्स एन्ड इनोभेसन, ग्लोबल सेन्िि फि
हेल्थ सेक्यरु ििी, ि औषिीशास्त्रका सहायक प्राध्यािक, सरूवािोग धवभाग, यधु नभधसविी अफ नेब्रास्का मेधडकल सेन्िि
∙ धिमोथी म्याधनङ्ग (Timothy Manning), धनर्देशक, वाधसङ्गिन धडसी अििे सन्स, धिधडसी ग्लोबल; िवू व प्रशासक,
एफइएमए (धफमा)
∙ िेधनफि न्यिु ो (Jennifer Nuzzo), डाधिएच एसएम, सहायक प्राध्यािक, िोन हधककन्स ललुमबगव स्कूल अफ िधललक
हेल्थ, वरिष्ठ शास्त्री, िोन हधककन्स सेन्िि फि हेल्थ सेक्यरु ििी
∙ डेधभड िोलािी (David Polatty), एमए, प्राध्यािक, यएु स नेभल वाि कलेि ह्यमु ेधनिेरियन िे स्िोन्स प्रोग्राम ि अधिधथ
शास्त्री, ब्राउन यधु नभधसविी वाि्सन इधन्स्िच्यिु
∙ नथ्याधनयल ए. िे मन्ड (Nathaniel A. Raymond), प्राध्यािक, ज्याक्सन इधन्स्िच्यिु अफ ग्लोबल अफे यसव, येल
यधु नभधसविी
∙ एरिक िोनि (Eric Toner), एमडी, वरिष्ठ शास्त्री, वरिष्ठ वैज्ञाधनक, िोन हधककन्स सेन्िि फि हेल्थ सेक्यरु ििी
∙ धक्रस्िल वाि्सन (Crystal Watson), डाधिएच, वरिष्ठ शास्त्री, िोन हधककन्स सेन्िि फि हेल्थ सेक्यरु ििी, सहायक
प्राध्यािक, धडिािवमेन्ि अफ इन्भायिोमेन्िल हेल्थ एन्ड इधन्िधनयरिङ्ग, िोन हधककन्स ललमु बगव स्कूल अफ िधललक
हेल्थ
∙ ग्याधब्रयल धफि्ििे ल्ड (Gabrielle Fitzgerald), एमधिए, संस्थािक िथा मख्ु य कायवकािी अधिकािी, कयानोिमा
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कोभिड-१९: स्थानीय नीभि-भनर्ाािाहरूका लाभि अग्रविी भनर्देभिका
कोभिड-१९ को र्हार्ारीले भवश्विरका िहर िथा सर्र्दु ायहरूर्ा र्दैभनक जीवनर्ा अथापर्ू ा बाधा उत्पन्न िरे को छ । यो भनर्देभिकाले
राज्य, िहर िथा स्थानीय िहको नेित्ृ वलाई जसै उहााँहरूले योजना बनाउन थाल्नहु ुन्छ त्यसबेला भनकट सर्यर्ा प्रकोपको प्रिाव कर्
िना के िनापु छा िनी िरू
ु आिी रर्नीभिक रूपरे खा प्रर्दान िछा । िहन अनिु व िएका भविेषज्ञ िथा जनस्वास््य अभधकारीहरूको सर्हू
[Link to https://www.covid-local.org/contributors.html] द्वारा र्ख्ु य सर्स्याहरू सार्ना िरे का भवषयर्ा राज्य िथा
स्थानीय अभधकारीहरूसाँि सर-सल्लाह िरे र यो भनर्देभिका र कायासचू ी भवकास िररएको हो । हाम्रो ध्यान िाइरसको भवस्िार कर् िथा
उन्र्ल
ू न र्दवु ै कार्का लाभि जानकारी उपलब्ध िराउन, र सर्र्दु ायका खााँचोहरूर्ा सहायिा िनार्ा पभन छ ।
यो भनर्देभिकालाई अर्ेररका िथा भवश्विरका भनकायहरूका प्रचभलि भनर्देभिका, जनस्वास््य अनसु न्धानका नभिजा, र जनवरी २०२०
र्देभख कोभिड-१९ साँि जभु धरहेका र्देिहरूले पाएको ज्ञानबाट सभू चि िररएको छ । यसको उद्देश्य भवश्विर, सघं ीय, िथा स्थानीय
जनस्वास््य, र अन्य भनकायहरूबाट पूरक हुनु हो, िर भवकल्प, सल्लाह िथा र्ािा र्दिान हुनु होइन ।
भनर्देभिकाको सारांि
कोभिड-१९ श्वास-प्रश्वासका िम्िीर िीक्ष्र् लक्षर्हरू िएको कोरोनािाइरस २ (सासा-भसओिी-२) का कारर् हुन्छ, यभर्द िरू
ु न्ि
सम्बोधन िररएन िने भवष्फोटक रूपर्ा फै भलन सक्छ । भवभिन्न िहरहरूले फरक खालका जोभखर्का अवस्था झेल्नेछन् र कुनै पभन
खास स्थानर्ा प्रकोपको प्रक्षेपर्-पथका आधारर्ा राम्रो हेरचाहसभहि र्त्थर पाने कार् र भनयन्रर् रर्नीभिहरू खााँचो हुन्छन् । यो
भनर्देभिकाको उद्देश्य कुनै पभन राज्य, िहर वा स्थानीय िहको नेित्ृ व िथा सावाजभनक सेवाका अभधकारीहरूलाई आफ्नो क्षेराभधकारर्ा
रहेर भनस्काँ र्दो कोभिड-१९ साँि लड्न प्रचभलि रर्नीभि र भनर्ाय िना र्द्दि पिु ोस् िनेर सहायक उपाय उपलब्ध िराउनु हो । यो भसफाररि
िररएको भनर्देिनहरूको सर्हू होइन, िर यसले भवभिन्न स्थानीय पररभस्थभिहरूका लाभि कोभिड-१९ को िभिर्ा प्रकोप भनयन्रर्
रर्नीभि, भवपभि व्यवस्थापन, र भवकासक्रर्र्ा पाएको ज्ञानका भसद्धान्िलाई कसरी पथ प्रर्दान िने िनेर सन्र्दिा र सल्लाह प्रर्दान िछा ।
नयााँ िाइरसको र्हार्ारीसाँिको लडाइाँ सावाजभनक नीभिका लाभि अनपु र् चनु ौभि होोः र्दैभनक वा साप्ताभहक भनभस्क्रयिाले र्ानव िथा
आभथाक लाििहरू द्रुि िभिर्ा बढ्छ । जसै एउटा प्रकोप फै भलन्छ र त्यसले द्रुि िभि भलन्छ, १-२ हप्ताको भढलाइर्ा हजारौं वा र्दिौं
हजार रोिीहरूको अन्िर हुनसक्छ । सन् १९१८-१९ को संयक्त
ु राज्य अर्ेररकाको र्हार्ारीको अनसु न्धानबाट के पिालािेको छ िने
सर्यर्ै, कायाान्वयनर्ा ल्याउने उपायहरू जस्िो सार्ाभजक र्दरू ी, को भनरन्िर प्रयोिले सर्र्दु ाय-स्िरर्ा हुने प्रकोपलाई कर् िरे को भथयो ।
कुनाक
ु ो सट्टा बेलैर्ा कडा उपायहरू लािु िनाु फाइर्दाजनक हुन्छ, िी उपायहरू यो बेला सहजिापवू ाक अपररपक्व लािे पभन । हालको
र्हार्ारीका क्रर्र्ा भसङ्िापरु , हङ्िकङ्ि र िाइवानबाट भसके को पाठले पभन यस्िै भछटो र अनि
ु ाभसि कायावाहीले भवस्फोटक
भवस्िारलाई सीभर्ि िना वा रोक्न सक्छ िनेर पभु ि िछा । यद्यभप राज्य र स्थानीय स्िरको नेित्ृ व िहले जन-स्वास््य लािलाई बाधात्र्क
उपायहरूसाँि र्दोस्रो-स्िरको असर लेखाजोखा पभन िनपाु छा , जनु उपायहरूले अथाव्यवस्था, नाजक
ु जनसख्ं या र अन्य स्थानीय
कारकहरूर्ा असर पाछा ।
यो िाइरसको हाल कुनै प्रर्ाभिि खोप वा उपचारहरू छै नन् िन्ने कुरालाई ध्यानर्ा राख्र्दै, भनकटिर् अवभिर्ा र्त्ृ यर्दु र
सीभर्ि िने सबैिन्र्दा र्हत्त्वपूिा िररका िनेको भवस्िार घटाउने र स्वास््य प्रिालीलाई अत्यभिक बोझ नपाना कोभिड-१९
का िम्िीर रोिीहरूको उच्च र्ात्राबाट टाढै राख्नु हो । कोभिड-१९ का रोिीहरूलाई िनेर यथाभस्थभिको स्वास््य-सेवाको र्ािर्ा
अभिररक्त भचभकत्सा हस्िक्षेप खााँचो हुन्छ, िथा न्ययु ोका , चीन, र इटलीको अनिु वले िाइरसको अभनयभन्रि भवस्िारले चााँडो र
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अनायासै यथाभस्थभिको स्वास््य प्रर्ालीको क्षर्िार्ा चनु ौभि भर्दन्छ िन्ने र्देखाएको छ । जब कोभिड-१९ बारे भवश्वको बझु ाइ अझै
उत्पभि िइरहेको छ, यो रोि र्ौसर्ी फ्लिू न्र्दा धेरै िर्ु ा बढी खिरनाक (जसको कररब ०.१ प्रभििि र्ृत्यर्दु र छ) छ िन्ने चाही ाँ स्पि छ ।
भवभिन्न र्देिर्ा र्देभखएको र्ृत्यर्दु र १० प्रभििि (जस्िोोः इटली, संयक्त
ु अभधराज्य, र स्पेन) र्देभख कर्र्ा एक अंक (जस्िोोः चीन, संयक्त
ु
राज्य अर्ेररका, र जर्ानी) सम्र् पाइएको छ । र्दभक्षर् कोररया, जहााँ भवश्वर्ा सबैिन्र्दा बृहि् परीक्षर् िररएको छ, त्यहााँ कररब २ प्रभििि
वा प्रार्घािक र्ौसर्ी फ्लूको २० िर्ु ा बढी र्ृत्यर्दु र पाइएको छ ।

भचर १. चीनर्ा भबर्ार िुरू िएपभछ फे ब्रअ
ु री २०, २०२० अनसु ार प्रयोििालाले पभु ि िएका रोिीहरू र्दिााउने संक्रार्क भवज्ञानर्ा आधाररि
1
वक्ररे खा ।

एउटा सर्ुर्दायको कोभिड-१९ प्रकोपको प्रारभम्िक चरिका बेला, सरू
ु आिी जवाबी-कायासम्बन्िी रिनीभिका सबै
ित्त्वलाई सर्ग्र सञ्चारि र स्वास््य प्रिालीर्ा र्दबाब कर् िरेर र्त्ृ यस
ु ख्ं या घटाउनका लाभि अभि-र्हत्त्वपि
ू ा लक्ष्यसँि
जोड्नुपछा । द्रुि िथा आक्रार्क कावााहीले सकारात्र्क चक्र बनाउन सक्छ, जसर्ा रोि भवस्िार कर् िने र घटाउने उपायहरूले सख्ि
रोिीको र्ारा कर् हुनेछ, जसले सघन उपचार कक्षर्ा र्दबाबलाई सीभर्ि िनेछ, रोिीको उच्च र्ारा भढलाइ िनेछ, र र्ृत्यर्दु रलाई
भनयन्रर्र्ा राख्नेछ । कर् संक्रर्र् र्दर िनेको कर् र्दबाब परे को स्वास््य-सेवा प्रर्ाली हो । कावााहीर्ा भढलो िनााले, यसको भवपररि,
व्यापक रूपर्ा भबर्ार फै लने बाटो खोल्छ, सख्ि रोिीहरूको संख्या अचानक बढाउाँछ, र स्वास््य-सेवाको िर्ु स्िर खस्कन्छ िथा
र्ृत्यर्दु र खराब हुन्छ । यी पररदृश्यहरूबीचको अन्िर भर्दन वा हप्ताहरू जभि नै कर् हुनसक्छ ।
जब सञ्चारर् र्दरहरू घटाइाँर्दै िएको छ र अस्पिाल प्रर्ालीर्ा पने बोझ भस्थर िएको वा घटेको छ िने सञ्चारर्लाई अन्ििोः सीभर्ि
िना र्दरू ी उपायको सीर्ालाई क्रर्िोः खक
ाु भघ सर्र्दु ायभिर लािु िनापु ने
ु ु लो पाने भवषयर्ा सोच्न सभकन्छ । सार्ाभजक र्दरू ी खक
ु ु लो पानअ
र्ापर्दण्ड फे रर खोल्ने प्रिभििफा का चरर्का पररिाषासभहि िल सर्ावेि िररएको छ । कोभिड-१९ जवाबी-कायाको यो उिरिार्ी
चरर्को भवस्िृि सझु ाव िथा भनर्देिनलाई यसै भनर्देभिकाको वेब सस्ं करर्र्ा धेरै पर्ू रू
ा पर्ा सम्बोधन िररनेछ ।

1

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-finalreport.pdf
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भचर २. कोभिड-१९ को भवस्िार र्दर घटाउन लािु भनयन्रर् उपायहरूको प्रिावबारे , कसरी पररकभल्पि ढंिले स्वास््य प्रर्ालीर्ा र्दबाब कर् िना
सक्छन् िन्ने एउटा धारर्ात्र्क सारांि ।

सर्ुर्दायर्ा कोभिड-१९ व्यवस्थापन िना रिनीभिक िारिाहरू
सर्र्दु ायका प्राथभर्किा फरक हुनछ
े न् र प्रकोपका चरर्अनसु ार पैर्दा हुर्दाँ ै जानेछन् । रर्नीभि िने िहरर्ा फै लने प्रकोपको भसलभसला र
सर्र्दु ायर्ा र्देभखने रोिीको संख्यार्ा िर परे र फे ररनेछ । जसै प्रकोप बढ्छ, सर्र्दु ायले त्यसैअनसु ार भवभिन्न चरर् झेल्ने सिं ावना हुन्छ,
जनु द्रुि िभिको श्ृंखलार्ा हुनसक्छ र एउटाले अको पैर्दा िनासक्छ । सबै सर्र्दु ायले यीर्ध्येका प्रत्येक चरर्हरू सस्ु पििोः अनिु िू निना
सक्छन,् िर द्रूि भसलभसला अनिु व िना सक्छन् वा खासिरी प्रकोपको सरू
ु को अवस्थार्ा प्रभक्रयाका चरर्हरू "फड्को र्ाना" सक्छन् ।
के बझ्ु न र्हत्त्वपर्ू ा छ िने सञ्चारर्को कर्ी फका ने प्रवृभिको हुन्छ, र सर्र्दु ायले भबर्ारका धेरै िरङ्ि बेहोना सक्छन् । सरू
ु र्ै भबर्ारी
एकनासे वा घट्र्दो हुर्दाँ र्ै ा सार्ाभजक र्दरू ी र घरर्ै बस्नपु ने उपायहरू खक
ु ु लो पाना पयााप्त आधार हुर्दाँ नै । रोिीहरू कर् िएको थाहा
पाइरहेको सर्र्दु ायले एकाएक कयौं कारर्हरूले भबरार्ी बढेको र्देख्न सक्छ, िी कारर्र्ा यी पनासक्छन,् िर यभिर्ा र्ार सीभर्ि
नहुनसक्छ, परीक्षर्र्ा वृभद्ध िररनु वा खबर िने आवश्यकिाहरूर्ा पररविान हुन,ु भनयन्रर्का उपायहरूर्ा अपररपक्व ढिं ले खक
ु ु लो
पान,ाु र नयााँ भबरार्ीहरू भिभरनु ।
जसै सर्र्दु ायले प्रकोपका चरर्हरू पार िर्दै जान्छ, भवभिन्न िभिभवभध र दृभिकोर्हरूलाई सभक्रय बनाउनपु छा । भविेष िरे र यभर्द नैर्दाभनक
परीक्षर् बृहि् रूपर्ा उपलब्ध छै न िने प्रकोप फै भलन िरू
ु िएको अवस्थार्ा सर्र्दु ाय कुन चरर्र्ा छ िनेर जान्नु चनु ौभिपर्ू ा हुनेछ ।
प्रकोपहरू द्रुि िभिर्ा वृभद्ध हुन्छन् र जानकारी िने अपररपक्व वा अपर्ू ा हुन्छन् । सर्र्दु ायले कुन चरर् िोभिरहेको छ िनेर स्पि प्रर्ार्
पाउनअ
ु भघ भनर्ाय भलने कार्लाई कुनै पश्चािापको आधार भबना प्रिभििफा डोरयाउनपु ने हुनसक्छ ।
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यी चरर्हरू यो भनर्देभिकाका लाभि भवभिि हुन् र सन् २०१६ र्ा भसभडसी () द्धारा जारी र्हार्ारीसम्बन्धी अन्िरालको रूपरे खाको
सन्र्दिार्ा िने होइन् 2 ।

भचर ३. रोिीहरूको सख्ं या र स्वास््य-सेवा प्रर्ालीर्ा परे को बोझद्वारा सझु ाइएको स्थानीय सर्र्दु ायहरूर्ा प्रकोप वृभद्धको व्याख्या ।

भचर ४. एउटा सर्र्दु ायको सापेक्ष भवस्िार िथा रोिीको संख्या व्याख्या िने सैद्धाभन्िक उर्दाहरर्, भचर ३ र्ा वृभद्धबारे खेस्रा रूपर्ा, र
भचर १ र्ा कोभिड-१९ को चीनर्ा पाइएको प्रसारसाँि भर्ल्र्दो नक्िाङ्भकि वर्ान । *कृ पया के भटपोट िनहाु ोस् िने एउटा प्रकोपर्ा
एउटािन्र्दा बढी वक्ररे खा हुनसक्छन,् खासिरे र जसै सार्ाभजक र्दरू ी वा अरू उपायहरू हटाइन्छ, िसै रोि भनग्रहका बेला जब भबरार्ीहरू
बढ्छन् । बढी छलफलका लाभि र्ाथीको पाठ्य-िाि हेनाहु ोस् ।
2

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/intervals-framework.html

A Frontline Guide for Local Decision-Makers

।।

Nepali (नेपाली)

।।

7

मे १८, २०२० मा अद्यावधिक गरिएअनसु ािको सस्ं किण १
सर्ुर्दायको स्िरर्ा कोभिड-१९ लाई सम्बोिन िने र्ल
ू लक्ष्यहरू
यो भनर्देभिका र्ौजर्दु ा ियारीहरू िथा जवाबी-भक्रयाको भनर्देिनर्ा आधारर्ा ियार िएको हो र स्थानीय नीभि-भनर्ाािालाई ियारीहरू
िथा जवाबी-भक्रयाका अवयवर्ा जोड भर्दन्छ भकनिने त्यसले कोभिड-१९ को नकारात्र्क असरहरूलाई घटाउाँछ ।
िलको भनर्देभिकाले स्थानीय िहको नेिृत्वलाई कोभिड-१९ का ियारीहरू िथा जवाबी-भियाका िर्र्ा सोध्ने र्ुख्य प्रश्न,
उत्तर, र पथ प्रर्दान िछा ।
र्ूल लक्ष्यहरू
१. एउटा आपािकालीन सञ्चालन के न्र (Emergency Operations Center; EOC) लाई कार्र्ा ल्याउनु र पूरै
सर्ुर्दायर्ा हुने घटना व्यवस्थापनका लाभि सरं चना स्थापना िनाु ।
र्हार्ारी प्रकोप भनयन्रर् िनाु िनेको बहु-भवषयक िथा भसंिो-सर्ाजको प्रयत्न हो, जसर्ा नेित्ृ व िथा व्यवस्थापन संरचनाले
त्यो प्रभिभबभम्बि हुनपु छा । एउटा आपािकालीन सञ्चालन के न्द्र कार्र्ा ल्याउन,ु जस्िो कुनै प्राकृ भिक भवपभिर्ा वा अरू
आन्िररक सरु क्षा सक
ं टर्ा हुनसक्छ, भबिेका ठूलो र्ाराका नवीन प्रकोपहरूर्ा प्रयोिर्ा ल्याइएको सवोत्कृ ि कायाप्रर्ाली हो
। इओसीले संिव िएसम्र् यथाभस्थभिको स्थानीय आपािकालीन जवाबी-भक्रयाका योजना िथा क्षर्िाहरूलाई अग्रसर
िराएर परू ै सर्र्दु ायर्ा हुने घटना व्यवस्थापनका लाभि संरचनालाई सञ्चालनर्ा ल्याउनपु छा । इओसीको प्रयोिबाट
सर्र्दु ायलाई सञ्चार िना, योजना बनाउन, भनर्ाय भलन, र भवस्िृि श्ृंखला उच्च-स्िररय (राज्य/संघीय) इओसी प्रभक्रयाहरू र
भनर्ाय चक्रहरूका साथै सञ्चार िथा संलग्निासभहि सर्र्दु ायको नेित्ृ व िह र सरोकारवालाहरूलाई सञ्चार सव्ु यवभस्थि िना
सक्षर् बनाउाँछ । इओसीर्ा सरकारका िफा बाट अन्य िहका सम्पका , वा प्रभिभनभधहरू, जनस्वास््य अभधकारीहरू, नािररक
सर्ाज, धाभर्ाक नेिाहरू, व्यवसायी सर्र्दु ाय, भिक्षाभवर्द् र अन्य पभन हुनपु छा ।
२. भनिरानी, परीक्षि, सम्पका पभहल्याउने कार्, र भबरार्ीको सङ्िरोि िथा एकान्ि बासका र्ाध्यर्बाट सर्योभचि
रूपर्ा सर्ुर्दायर्ा कोभिड-१९ फै भलएको बुझ्नु र रोक्नु
र्हार्ारी भनयन्रर् रर्नीभिले सर्र्दु ायर्ा िइरहेको सञ्चारर्को जोभखर् बझ्ु न सहायिा िछा , त्यसैले रोिलाई प्रिावकारी
रूपर्ा भनयन्रर् िना र रोक्न सभकन्छ । यसका लाभि भनरन्िर रोिको भनिरानी, नैर्दाभनक परीक्षर्, सम्पका पभहल्याउने कार्,
एकान्ि बास र जानकारी प्रर्ालीको आवश्यकिा हुन्छ, जसले रर्नीभि-भनधाारर् िथा र्दैभनक व्यवहार कुिल भनर्ायका लाभि
जानकारी भर्दन स्थानीय भवस्िारबारे अद्यावभधक जानकारी उपलब्ध छ िन्ने पक्का िनेछ । यो जहााँ सीभर्ि परीक्षर्
आपभू िाहरू र / वा व्यभक्तिि सरु क्षा उपकरर्हरू नहुनाले पयााप्त परीक्षर्हरू रोभकएका हुन्छन,् त्यहााँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ । थप
प्रयोििाला क्षर्िा अनलाइन हुनाले परीक्षर्को स्थानीय पहुचाँ अभिवृभद्ध िना र कायर् राख्न र्हत्त्वपर्ू ा हुनेछ । यभर्द नैर्दाभनक
परीक्षर् सीभर्ि छ िने कार्चलाउका रूपर्ा सर्र्दु ायले सम्पका पभहल्याउने कार्सभहि सर्र्दु ायभिर रोिको िभिभवभध
र्ल्ू याङ्कन िना लाक्षभर्क भनिरानी र अरू सभक्रय खालका भनिरानीका उपायहरू बढाउन सक्छन् । प्रिावकारी परीक्षर् िथा
सम्पका पभहल्याउनका लाभि द्रुि परीक्षर् क्षर्िा, सम्पका पभहल्याउने कार्को ि्याङ्क चााँडो संकलन िथा भवश्ले षर् िना
आपसी साटफे र एवर्् प्रयोिका साधनहरू, सम्पका पभहल्याउने सर्हू हरूको भनयभु क्त िथा व्यवस्थापन, र संक्रभर्ि
व्यभक्तहरूको सम्पका िथा एकान्ि बासको प्रिावकारी सङ्िरोधका लाभि पयााप्त क्षर्िा र प्रोत्साहनहरूको प्रावधानको
संयोजन आवश्यक हुन्छ । सम्पका पभहल्याउने कार् िथा परीक्षर्लाई सर्र्दु ायर्ा फै लावट भनयन्रर् थाम्ने र कायर् राख्ने
र्दीघाकालीन योजनाका लाभि अन्य ित्त्वहरूका साथ सार्ञ्जस्य हुनपु छा । अन्य ित्त्वहरूर्ा ठूलो संख्यार्ा हुने िेला खारे ज
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िने, स्कूल बन्र्द, टाढाबाट कार् िनेलाई प्रोत्साहन जस्िा सार्ाभजक र्दरू ीका उपायलाई पनु रावृिीय चक्रहरूर्ा र आवश्यक
पभू िा िने स्वास््य-सेवा क्षर्िाको भवस्िार सर्ावेि छन् ।
३. सञ्चारिलाई भढलो पानाु र घटाउनु
सर्र्दु ायभिर फे लाइ भढलो िथा सीभर्ि पानाु िनेको प्रकोपबाट भनकट सर्यर्ा हुने र्ानवीय क्षभि घटाउनु र अस्पिालहरूर्ा
जीवनरक्षा र जीवन बचाइरहने सेवा कायर् राख्नेसक्ने सभु नभश्चि िनाु हो । यो धेरै भवनािक हुनसक्छ भकनिने िाइरसको
घािीय भवस्िारको िल
ु नार्ा सार्ाभजक र्दरू ी कायर् िने उपायहरू धेरै जोधाहा हुनपु छा । सञ्चारर् सीभर्ि िने सवोत्कृ ि
उपायहरूले स्थानीय जोभखर्का कारकहरूर्ाभथ सोचभवचार िनाक
ु ा साथै राभष्िय िथा राज्यको भनर्देिन पालना िनपाु छा ।
सार्ान्यिया, प्रकोपको प्रारभम्िक चरर्हरूका बेला सार्ाभजक र्दरू ीका ररवाजहरूलाई, अवलोकन-योग्य स्थानीय
पररभस्थभिहरूको अन्िज्ञाानले भर्दनसक्ने सझु ाविन्र्दा धेरै जोधाहा हुन ठीक राख्नपु छा । एकपटक सर्र्दु ायभिर सञ्चारर् र्दर कर्
ियो र स्वास््य-सेवार्ा िार भस्थर ियो वा घट्यो िने यो सार्ाभजक र्दरू ीका उपायहरू थप खक
ु ु लो पानेर्ा भवचार िना सम्िव
हुनेछ । सार्ाभजक र्दरू ीका उपायहरू हटाएपभछ सर्र्दु ायर्ा फै लावट बढ्नेबाट बच्नका लाभि, सर्र्दु ायहरूलाई ''फे रर खोल्ने''
कार् अको चरर्र्ा प्रवेि िनाअ
ु भघ सर्र्दु ायहरूले र्ापर्दण्डहरूको भविेष उद्देश्य हाि पानासु भहि चरर्बद्ध ढिं ले िनापु छा ।
सार्ाभजक र्दरू ीका उपायहरूलाई वृभद्धभिल रूपर्ा हटाउने चरर्हरूका पररिाषा र अको चरर्र्ा फे रर-खोल्नेिफा अग्रसर
हुनअ
ु भघ परू ा हुनपु ने र्ापर्दण्डहरू िल हेनाहु ोस् ।
४. उच्च-जोभखर् सर्ूहहरूलाई सरु क्षा के भन्रि िनाु
कोभिड-१९ ले वृद्धवृद्धाको जनसख्ं या र जभटल स्वास््य अवस्था िएकाहरूलाई अभधक जोभखर्को भस्थभिर्ा राख्छ ।
प्रत्येक स्थानीय सन्र्दिा बेजोडा हुन्छन् र प्रत्येक इओसीले एक-आपस सहर्ि हुन र भनयभर्ि पनु ोःर्ल्ू याङ्कन िना भविेष
रूपर्ा कर्जोर जनसख्ं या िथा सेवा-सभु वधा स्थलहरू (उर्दाहरर्हरू िल सर्ावेि िररएको छ) को सचू ी बनाउनपु छा । यो
जनसंख्याका आवश्यकिा र जहााँ उहााँहरू बस्न र िेला हुन सक्नहु ुन्छ िी सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा ध्यान भर्दनपु छा । लभक्षि
सहयोिी उपायहरूका र्ाध्यर्बाट यी सर्हू हरूर्ाझ सञ्चारर् कर् िर्दाा उहााँहरूलाई सरु क्षा प्रर्दान िना र्द्दि हुनसक्छ,
त्यसैबीच स्वास््य-सेवार्ा पने चाप पभन कर् हुनसक्छ ।
५. स्वास््य-सेवा सञ्चालन यथावस्थार्ा राख्न र उच्च र्ृत्यु जोभखर्बाट टाढै रहनका लाभि स्वास््य प्रिालीको
वृभि क्षर्िा सदृु ढ पानाु िथा बढाउनु
यभर्द स्वास््य-प्रर्ालीर्ा सख्ि भबरार्ीहरूको िीड बढे कोभिड-१९ बाट हुने र्ृत्यु जोभखर् िारी रूपर्ा बढ्न सक्छ । चीन,
इटली, न्ययु ोका िहर, र अन्य ठाउाँका अनिु वहरूले के र्देखाएको छ िने कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूले स्वास््य सभु वधालाई
हायलकायल पाना र अरू र्हत्त्वपर्ू ा भचभकत्सा आवश्यकिाहरूलाई बलजफ्िी बाभहरयाउन सक्छ । भबरार्ी सख्ं या बढ्र्दै जााँर्दा
सर्ग्र स्वास््य-सेवा क्षर्िा बढाउन रचनात्र्क उपायहरू भचन्नका साथसाथै र्हत्त्वपर्ू ा सेवा क्षर्िा बढाउन आवश्यक हुनेछ ।
स्वास््य संरचनाहरू भिर सञ्चारर् (िैर-अस्पिाल उत्पन्न रोिको सञ्चारर्) को जोभखर् कर् िना द्रुि कारवाही िनपाु छा ।
आपािकालीन कक्ष िथा सघन उपचार एकाईहरूर्ा िम्िीर रूपला भबरार्ी िएका रोिीहरूलाई र्दरू -भचभकत्सा
(टेभलर्ेभडभसन) प्रबन्धको प्रयोिसभहि र्दरू -स्वास््य (टेभलहेल्थ) सल्लाहलाई भबरार्ीको स्याहार व्यवस्थापनका साथसाथै
ित्काल उपचार भनर्ाय िनपाु ने भबरार्ीहरूको सेवाको भवकल्पका रूपर्ा भलनपु छा ।
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६. जोभखर् सञ्चार िथा सर्ुर्दाय सल
ं ग्निा बढाउनु
सरकारी अभधकारीहरूर्ाभथ जोभखर्बारे जानकारी, चाहे (वा िायर्द खास िरी) यो डरलाग्र्दो हुन्छ, लाई सभह िथा पारर्दिी
रूपर्ा प्रसार िने र्दाभयत्व रहन्छ । सर्र्दु ायको भवश्वासले प्रकोपको जानकारी बनाउन वा ित्काउन सक्छ, भकनिने सार्ाभजक
र्दरू ी र अरू हस्िक्षेपहरूको प्रिावकाररिा सार्ाभजक रूपर्ा हुने आज्ञापालनर्ा अडेको हुन्छ । जोभखर् सञ्चारले अत्याहट
फै लाउनक
े ो कायावाही अिाडी बढाउने सवोत्कृ ि ररवाजहरू पालना िछा । नेित्ृ व िह / नीभि भनर्ाािाहरूका
ु ो सट्टा जानेबझु क
भनभम्ि र्हत्त्वपर्ू ा सचू ना आवश्यकिाहरू (CIRs) को एउटा संग्रह इओसी (EOC) ले बनाइभर्दनपु छा , भर्दनहुाँ अद्यावभधक
िररएको, र जसले सावाजभनक सचू ना आवश्यकिाहरू (PIRs) को संग्रहलाई िरर्र्ा सहायिा िछा , जनु सबैका लाभि
पहुचाँ योग्य हुने िरी प्रिाभवि जनसख्ं यार्ा त्यस्िो िररकाले सप्रं ेषर् िररनपु छा ।
७. कोभिड-१९ र्हार्ारीको आभथाक िथा सार्ाभजक पररिार्हरू कर् िनाु
र्हार्ारीका प्रकोपहरूले िभिलै सार्ाभजक िथा आभथाक अवरोध उत्पन्न िना सक्छन् । यी अवरोधहरू आफैं र्ा हाभनकारक
हुन्छन,् िर भविेष िरी यभर्द भिनीहरूले सार्ाभजक र्दरू ीका उपायहरूका सयं ोजनसाँि आभथाक भवप्रेरकहरू भसजाना िरे िने
सर्स्याग्रस्ि हुन सक्छन् । यी अवरोधहरू कर् िर्दाा रोिको ित्काल हुने क्षभििन्र्दा बाभहर, प्रकोपको र्ानवीय क्षभि कर् िना
र्द्दि पग्ु छ । नेित्ृ व िहले कर्जोर जनसंख्यार्ा पनासक्ने, पभहलो प्रकोपहरूर्ा, र्दोस्रो यसलाई भनयन्रर् िने उपायहरू र्दवु ैर्ा
सावधानपवू ाक ध्यान पभन भर्दनपु छा ।
स्थानीय नीभि-भनर्ाािाहरूका लाभि अग्रविी भनर्देभिका
सार्ाभजक र्दूरी उपायहरूको वभृ ििील कायाान्वयन (िथा खक
ु ु लोपन) का चरिका पररिाषाहरू
चरि १: व्यापक सार्ाभजक सञ्चारर् कर् िना अभिकिर्् सार्ाभजक र्दूरी उपायहरूको लािु िररन्छ र यो सर्र्दु ायका आवश्यकिा
अनरू
ु प हुन्छ । िभवष्यको सिं ाभवि सञ्चारर् वृभद्धका लाभि क्षर्िा ियारीर्ा र्द्दि िइरहाँर्दा व्यभक्तबाट व्यभक्तर्ा सञ्चारर् कर् िना र
स्वास््य-सेवा प्रर्ालीर्ा चाप कर् िना ध्यान भर्दइन्छ ।
चरि २: प्रारभम्िक पुनः खोल्ने चरिले सरु भक्षि रूपर्ा साह्रै र्हत्त्वपर्ू ा भक्रयाकलापहरूलाई सीभर्ि संख्यार्ा खोल्नपु छा , जनु कर्
जोभखर्र्ा छन् वा जनु भक्रयाकलापका भविेषिाका र्हत्त्वले र्ध्यर् खालको सञ्चारर् जोभखर् (उपयक्त
ु कर्ीसभहि) सक्छ ।
सार्ान्यिया, यो चरर्ले िेलाहरू, भक्रयाकलापहरूको िल
ु नार्ा धेरै बेरसम्र्को भनकट सम्पका , र / वा लार्ो सर्यसम्र् सााँघरु ो ठाउाँर्ा
उपभस्थि रहने कार् रोक्ने जारी राख्नपु छा । उपयक्त
ु र्दरू ी कायर् िरी बाभहरका िभिभवभधहरू सिं ाभवि रूपर्ा संिव छन् । सम्िव िएसम्र्
टाढाबाट कार् िना (टेभलवका ) जारी राख्नपु छा ।
चरि ३: एकपटक वरपर सञ्चारर्र्ा कर्ी हुन्छ र प्रिावकारी रूपर्ा प्रकट हुन नभर्दइरहेको हुन्छ, िब आभथाक सि
ु ार चरिर्ा
व्यापक रूपर्ा आभथाक र सार्ाभजक कायाहरू फे रर खोल्नर्ा ध्यान भर्दनपु छा । सर्र्दु ायर्ा भनम्न स्िरको सञ्चारर्को अथा उपयक्त
ु
न्यनु ीकरर्सभहि र्ध्यर् खालको िेलार्ा सल
ं ग्न हुन संिव छ । ठूला िेलाहरूर्ा अत्यभधक जोभखर् कायर् रहन्छ । भकन्िु, त्यस्िा
भक्रयाकलापहरू, जहााँ धेरै बेर सम्पका र्ा रभहन्छ वा सााँघरु ो ठाउाँर्ा उपभस्थि िइन्छ, त्यस्िो उपयक्त
ु न्यनु ीकरर्सभहि संिव छ । सम्िव
िएसम्र् टाढाबाट कार् िना (टेभलवका ) जारी राख्नपु छा ।
चरि ४: नयाँ सार्ान्य चरिले सार्ान्य भस्थभिको अभधकिर्् रूपर्ा फभका एको अवस्था जनाउाँछ, जनु व्यापक रूपर्ा खोप लिाउने
कायार्ाफा ि ठूलो सर्हू को रोिभवरूद्ध क्षर्िार्ा जीवनक्षर् हुन्छ । सर्र्दु ायर्ा हुने सञ्चारर् राम्रोसाँि अनिु भर्ि र निण्य हुन्छ; िाइरस
एकाएक आउने सर्स्यालाई द्रुि रूपर्ा रोभकन्छ । धेरै उच्च-जोभखर् / न्यनू र्हत्त्वका कार्हरू पनु ोः िरू
ु िना सभकन्छ ।
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यवद र््याङ्क र्था प्रमाणले जरूरी ठानेमा वनणाय-कर्ााहरू चरण-चरणमा पवछ फका नुपछा ।
सर्ुर्दायभित्र सार्ाभजक र्दूरी खक
ु ु लो पानाअ
ु भघ र्ापर्दण्डहरू ियार हुनुपछा ।
१. सक्र
ं र्र् र्दरोः संक्रर्र् र्दर घट्र्दै जानपु छा , प्रत्येक भबरार्ीर्ा १.०० िन्र्दा कर् व्यभक्त (आरओ < १ र ० र्ा पग्ु र्द)ै संक्रभर्ि
हुनपु छा । नैर्दाभनक परीक्षर्हरूको प्रभििि ''भनभश्चि हो'' िनेर र्देखाउने लिािार कर् हुनपु छा ।
क. नैर्दाभनक परीक्षर् भनभश्चििा र्दर [परीक्षर्र्ा रोकटोकहरू बेिर]
अ.

चरर् २: िररएका परीक्षर्र्ध्ये १०% िन्र्दा कर्र्ा कोभिड-१९ भनभश्चि छ

आ.

चरर्हरू ३ र ४: िररएका परीक्षर्र्ध्ये ३% िन्र्दा कर्र्ा कोभिड-१९ भनभश्चि छ

ख. सर्ग्रर्ा रोिीको िन्िी
अ.

सबै चरर्हरू: र्दैभनक भबरार्ीको संख्या घटेको लिािार २१ भर्दनसम्र् िभनन्छ, जसलाई ५-भर्दनको
एकनासे औसिले जनाइएको हुन्छ ।

आ.

चरर् २: <५ नयााँ भबरार्ीहरू / प्रभि भर्दन १००,००० जनसख्ं यार्ा, व्यापक परीक्षर् िरराँ र्दा

इ.

चरर् ३: <१ नयााँ भबरार्ीहरू / प्रभि भर्दन १००,००० जनसंख्यार्ा, व्यापक परीक्षर् िरराँ र्दा

ई.

चरर् ४: <१ नयााँ भबरार्ीहरू / प्रभि हप्ता १००,००० जनसख्ं यार्ा, व्यापक परीक्षर् िरराँ र्दा

२. सार्र्दु ाभयक नैर्दाभनक परीक्षर् िथा भनिरानी: सार्र्दु ाभयक भनिरानी सबै नयााँ भबरार्ीहरू भछटो फे ला पाना सक्षर् छ । सभक्रय
संक्रर्र्का लाभि नैर्दाभनक परीक्षर् भछटो र व्यापक रूपर्ा सबैका लाभि उपलब्ध हुन्छ, जो जााँच्न चाहन्छन् ।
क. नैर्दाभनक परीक्षर् र्दर
अ.

चरर् २: प्रभि १००,००० जनसंख्यार्ा प्रभि भर्दन परीक्षर्हरूको संख्या बभढरहेको, यस्िै वा सर्ान
खालको उपकरर्को प्रयोिर्ा ।

आ.

चरर् ३: प्रभि भर्दन परीक्षर्हरूको संख्या बभढरहेको (कररब पयााप्त), प्रभि १००,००० जनसंख्यार्ा, यस्िै
वा सर्ान खालको उपकरर्को प्रयोिर्ा ।

इ.

चरर् ४: प्रभि १००,००० जनसंख्यालाई प्रभि भर्दन पयााप्त संख्यार्ा परीक्षर्हरू, यस्िै वा सर्ान खालको
उपकरर्को प्रयोिर्ा ।

ई.

.

ख. नैर्दाभनक परीक्षर्को उपलब्धिा
अ.

चरर् २: िम्िीरिालाई ध्यान नभर्दइ सबै लाक्षभर्क व्यभक्त, र सबै िैर-लाक्षभर्क उच्च-जोभखर्का व्यभक्त
वा सम्पका हरू, िम्िीरिालाई ध्यान नभर्दई, ले परीक्षर् िना सक्छ र अनरु ोध िरे र्ा ४८ घण्टाभिर पररर्ार्
प्राप्त िना सक्छ ।

आ.

चरर् ३: िम्िीरिालाई ध्यान नभर्दइ सबै लाक्षभर्क व्यभक्त, र सबै िैर-लाक्षभर्क उच्च-जोभखर्का व्यभक्त
वा सम्पका हरूले परीक्षर् िना सक्छ र अनरु ोध िरे र्ा २४ घण्टाभिर पररर्ार् प्राप्त िना सक्छ ।

इ.

चरर् ४: िम्िीरिालाई ध्यान नभर्दइ सबै लाक्षभर्क व्यभक्त, र सबै िैर-लाक्षभर्क उच्च-जोभखर्का व्यभक्त
वा सम्पका हरू, र जो परीक्षर्का लाभि अनरु ोध िछा / जसका भचभकत्सकले परीक्षर्का लाभि भसफाररि
िछा न,् उनले परीक्षर् िना सक्छन् र अनरु ोध िरे र्ा २४ घण्टाभिर पररर्ार् प्राप्त िना सक्छन् ।
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ि. नैर्दाभनक परीक्षर्को सर्योभचििा
अ.

चरर् २: अभधकांि परीक्षर् पररर्ार्हरू ४८ घन्टाभिर आउाँछन् ।

आ.

चरर् ३ र ४: अभधकांि परीक्षर् पररर्ार्हरू २४ घन्टाभिर आउाँछन् ।

घ. उच्च-जोभखर्र्ा रहेका स्वास््य-सेवाकर्ी र अरूका भनभम्ि नैर्दाभनक परीक्षर्को उपलब्धिा
अ.

चरर् २: बहुसंख्यक स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरू, र्हत्त्वपर्ू ा संरचना का
कर्ाचारीहरू, र उच्च-जोभखर्र्ा रहनेहरूले हप्ताको एकपटक परीक्षर् िना पाउाँछन,् चाहे उनीहरूले
लक्षणहरू महससु गरििहेका छन् वा छै नन् ।

आ.

चरर् ३: बहुसंख्यक स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरू, र्हत्त्वपर्ू ा संरचना का
कर्ाचारीहरू, र उच्च-जोभखर्र्ा रहनेहरूलाई हप्ताको एकपटक परीक्षर् िना सभकन्छ, चाहे उनीहरूले
लक्षणहरू महससु गरििहेका छन् वा छै नन् ।

इ.

चरर् ४: बहुसंख्यक स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरू, र्हत्त्वपर्ू ा संरचना का
कर्ाचारीहरू, र उच्च-जोभखर्र्ा रहनेहरूलाई हरे क २-३ भर्दनर्ा परीक्षर् िना सभकन्छ, चाहे उनीहरूले
लक्षणहरू महससु गरििहेका छन् वा छै नन् ।
* यथािथ्यिासम्बन्िी िेिै िानकािी आएिधछ प्रधििक्षक (एधन्िबडी) ििीक्षणहरू प्रधिष्ठाधिि गनव
सधकनेछ ।

ङ. सर्र्दु ायको लाक्षभर्क भनिरानी र नैर्दाभनक परीक्षर्
अ. सबै चरर्हरू: सर्र्दु ायले इन्फ्लुएन्जा जस्िो भबर्ारी वा कोभिड-१९ जस्िो भबर्ारीको वृभद्धबारे
संलाक्षभर्क भनिरानी िरररहेको छ ।
आ. सबै चरर्हरू: पहरा भर्दएर भनिरानी िर्दै र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरू, कै र्दखाना, नजरबन्र्दी
के न्द्रहरू, आश्यस्थलहरू, उच्च-जोभखर्का जनिभक्तहरू, र अरू उच्च-जोभखर्का संरचनाहरूर्ा
व्यापक परीक्षर् क्रर् चल्र्दैछ ।
इ. सबै चरर्हरू: परीक्षर् आपभू िा (कुचीले नाकबाट नर्नु ा भनकाल्ने, िाइरस साने र्ाध्यर्), प्रभिकारकहरू,
उपकरर्, कर्ाचारी र प्रयोििाला प्रभक्रया क्षर्िा भबना िािबण्डा र्ाभथका र्ापन परू ा िना पयााप्त छन् ।
३. रोिी िथा सम्पका अनसु न्धानहरू: कोभिड-१९ िएका व्यभक्तहरूलाई भछटो र प्रिावकारी रूपर्ा एकान्ि बास, भबरार्ी
प्रबन्धन सेवाहरू प्रर्दान, र उनीहरूको सम्पका र्ा आएकाको पभहचान िथा भिनीहरूको सङ्िरोधको क्षर्िा
क. जनिभक्तको उपलब्धिा
अ.

सबै चरर्हरू: प्रभि १०००,००० जनसख्ं याका लाभि भबरार्ी व्यवस्थापन िथा स्वास््य भिक्षा भनभम्ि
कभम्िर्ा ३० प्रभिभक्षि सम्पका पभहल्याउने व्यभक्तहरू उपलब्ध छन् *
* कायाक्रर्हरूलाई सम्पका पभहल्याउने प्रभि व्यभक्तर्ा पने िार र भबरार्ीको िारका आधारर्ा कर्ाचारी
ििी सर्ायोजन िना आवश्यक पना सक्छ ।

आ.

सबै चरर्हरू: पयााप्त सार्र्दु ाभयक स्वास््य कायाकिााहरू, भबरार्ी व्यवस्थापन, स्याहार श्ोि
सयं ोजकहरू, र स्वास््य भिक्षा उपलब्ध छ ।
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इ.

सबै चरर्हरू: सम्पका को प्रभििि सम्पका को नभिजा सख्ं याको सापेक्ष पग्ु यो ।

ख. सम्पका पभहल्याउने कार्को प्रिावकाररिा
अ.

चरर् २: भनभश्चि सर्यर्ा फे ला परे का भस्थर वा बढ्र्दो प्रभिििका भबरार्ीहरूसभहि भचभनएका
सम्पका र्ध्ये बाट कभम्िर्ा ६०% नयााँ भबरार्ीहरू आइरहेका छन् ।

आ.

चरर् ३: भनभश्चि सर्यर्ा फे ला परे का भस्थर वा बढ्र्दो प्रभिििका भबरार्ीहरूसभहि भचभनएका
सम्पका र्ध्ये बाट कभम्िर्ा ८०% नयााँ भबरार्ीहरू आइरहेका छन् ।

इ.

चरर् ४: भचभनएका सम्पका र्ध्ये बाट कभम्िर्ा ९०% नयााँ भबरार्ीहरू आइरहेका छन् ।

ि. नैर्दाभनक परीक्षर्बाट भनभश्चि िएको पररर्ार् आएका व्यभक्तका सम्पका का व्यभक्त र इन्फ्लुएन्जा-जस्िो वा कोभिड१९ जस्िो भबर्ार अनिु व िरररहेका व्यभक्तहरूको परीक्षर्र्ा िीघ्रिा
अ.

चरर् २: भबरार्ी पिालािेको ४८ घन्टाभिर कभम्िर्ा ७५% सम्पका र्ा आएकाहरू भचभनन्छ, ठाउाँ थाहा
हुन्छ, र सङ्िरोधर्ा राभखनेछ ।

आ.

चरर् ३: भबरार्ी पिालािेको २४ घन्टाभिर कभम्िर्ा ९०% सम्पका र्ा आएकाहरू भचभनन्छन,् ठाउाँ
थाहा हुन्छ, सङ्िरोधर्ा राभखने, र परीक्षर् िररनेछ ।

इ.

चरर् ४: भबरार्ी पिालािेको २४ घन्टाभिर कभम्िर्ा ९५% सम्पका र्ा आएकाहरू भचभनन्छन,् ठाउाँ
थाहा हुन्छ, सङ्िरोधर्ा राभखने, र परीक्षर् िररनेछ ।

घ. सरु भक्षि एकान्ि बास र सङ्िरोधका सेवा-सभु वधा स्थलहरूको उपलब्धिा
अ.

सबै चरर्हरू: खााँचो परे काका लाभि, भविेष िरे र रोि भनभश्चि िएका सबै िथा भिनीहरूको भनकट
सम्पका र्ा आएकाहरूलाई सरु भक्षि एकान्ि बास िथा सङ्िरोध सेवा-सभु वधा स्थलहरूका साथै
सहायिाका सेवाहरू उपलब्ध छन् ।

आ.

चरर् ३: एकान्ि बास िथा सङ्िरोधर्ा बसेकाहरू २५-३३% सफलिापवू ाक परू ा िएका छन् ।

इ.

चरर् ४: एकान्ि बास िथा सङ्िरोधर्ा बसेकाहरू ५०-६०% सफलिापवू ाक परू ा िएका छन् ।

ङ. रोिीको व्यवस्थापन
अ.

सबै चरर्हरू: सर्र्दु ायभिर १००% सम्पका पभहल्याउनेहरूले भबरार्ी व्यवस्थापनका लाभि एकीकृ ि
प्रर्ाली प्रयोि िरररहेका छन, जसले सरु भक्षि रूपर्ा प्रवेि (लि इन) िना र सम्पका र्ा आएकाहरूबारे
स्वास््य भविािर्ा सर्योभचि खबर िछा ।

सबै चरर्हरू: र्दईु वा सोिन्र्दा बढी प्रकोपले एक हप्तार्ा एकाघर (कायास्थल, सार्भू हक बसोबास, वा सस्ं थािि सरं चनार्ा)
बाहेक र १४ भर्दनभिर र्हार्ारीसाँि सम्बभन्धि रूपर्ा भबरार्ीहरू िेभटए ।
४. स्वास््य-सेवा प्रर्ाली िथा अस्पिालको ियारीोः स्याहारको सक
ं ट र्ापर्दण्डहरूको सहाराभबना नै बढ्र्दो कोभिड-१९ का
भबरार्ीहरूलाई सम्हाल्न पयााप्त िय्या क्षर्िा, भपभपई, उपकरर्, कर्ाचारी, र आपभू िा ियार अवस्थार्ा छन् ।
क. बढ्र्दो कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूका लाभि सघन उपचार कक्ष क्षर्िा िथा कर्ाचारीको उपलब्धिा
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अ.

चरर् २: बढ्र्दो कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूका भनभम्ि उपयक्त
ु बनाउन कभम्िर्ा १५% र्ौजर्दू ा सघन
उपचार कक्ष क्षर्िा उपलब्ध छ ।

आ.

चरर् ३ र ४: बढ्र्दो कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूका भनभम्ि उपयक्त
ु बनाउन कभम्िर्ा १५% र्ौजर्दू ा सघन
उपचार कक्ष र अरू वृभद्ध क्षर्िा उपलब्ध छ ।

इ.

सबै चरर्हरू: बढ्र्दो क्षर्िा – िोभकएको स्थलर्ा वा प्रत्येक अस्पिाल प्रर्ालीभिर – कोभिड-१९ का
भबरार्ीहरूको स्याहारका लाभि स्याहारको संकट र्ापर्दण्डहरूको सहाराभबना २०% वृभद्ध सम्हाल्न
अवभस्थि छ ।

ख. स्याहारको संकट र्ापर्दण्डहरूको सहाराभबना बढ्र्दा कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको सहयोिका लाभि साने कार्र्ा
संयोजन िना अस्पिालहरूको क्षर्िा
अ.

सबै चरर्हरू: अस्पिालहरूसाँि स्याहारको संकट र्ापर्दण्डहरूको सहाराभबना बढ्र्दा कोभिड-१९ का
भबरार्ीहरूको सहयोिका लाभि वृभद्ध िथा साने कार्र्ा संयोजन िने क्षर्िा छ ।

५. व्यभक्तिि सरु क्षा िथा भचभकत्सा उपकरर्को उपलब्धिाोः स्याहारको संकट र्ापर्दण्डहरूको सहाराभबना बढ्र्दा कोभिड-१९
का भबरार्ीहरूको सहयोिका लाभि पयााप्त भपभपई िथा भचभकत्सा उपकरर् उपलब्ध छ ।
क. स्वास््य-सेवा संरचनाहरूर्ा भपभपईको उपलब्धिा
अ.

सबै चरर्हरू: आवश्यक कर्ाचारी, र्हत्त्वपर्ू ा संरचनाका कर्ाचारी, र उच्च-जोभखर् िएका सेवासभु वधा स्थलहरूका कर्ाचारी सबैका लाभि भपभपई उपलब्ध छ ।

आ.

चरर् २: अभधकांि अस्पिालहरू, र्दीघाकालीन स्याहार सेवा-सभु वधा स्थलहरू, घरबारवीभहनका
आश्यस्थलहरू, र अन्य स्वास््य सेवा संरचनाहरूले कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको उपचार िना र
स्वास््यकर्ीहरूको सरु क्षा िना पयााप्त भपभपईखबर िछा न् ।

इ.

चरर् ३: १००% अस्पिालहरू, र्दीघाकालीन स्याहार सेवा-सभु वधा स्थलहरू, घरबारवीभहनका
आश्यस्थलहरू, र अन्य स्वास््य सेवा संरचनाहरूले कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको उपचार िना, र्दैभनक
काया सञ्चालन िना, र स्वास््यकर्ीहरूको सरु क्षा िना पयााप्त भपभपईखबर िछा न् । भपभपईका जिेडा
कभम्िर्ा २-४ हप्ताका लाभि संिाभलएको छ ।

ई.

चरर् ४: १००% अस्पिालहरू, र्दीघाकालीन स्याहार सेवा-सभु वधा स्थलहरू, घरबारवीभहनका
आश्यस्थलहरू, र अन्य स्वास््य सेवा सरं चनाहरूले कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको उपचार िना, र्दैभनक
काया सञ्चालन िना, र स्वास््यकर्ीहरूको सरु क्षा िना पयााप्त भपभपईखबर िछा न् । भपभपईका जिेडा
कभम्िर्ा ९० भर्दनका लाभि सिं ाभलएको छ ।

ख. आपािकालीन व्यवस्थापन भनकायहरू िथा आवश्यक सेवा प्रर्दायकहरूका भनभम्ि भपभपई उपलब्धिा
अ.

सबै चरर्हरू: स्थानीय आपािकालीन व्यवस्थापन भनकायहरूका लाभि उच्च प्राथभर्किाको भपभपई
अनरु ोध सधैं परू ा िररन्छ ।

आ.

चरर् २: आवश्यक कर्ाचारी, र्हत्त्वपर्ू ा सरं चनाका कर्ाचारी, र उच्च-जोभखर् िएका सेवा-सभु वधा
स्थलहरूका कर्ाचारी सबैका लाभि भपभपई उपलब्ध छ ।
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इ.

चरर्हरू ३ र ४: आवश्यक कर्ाचारी, र्हत्त्वपर्ू ा सरं चनाका कर्ाचारी, र उच्च-जोभखर् िएका सेवासभु वधा स्थलहरूका कर्ाचारी, र अभिररक्त कर्ाचारीहरू जसलाई कार्को वािावरर्र्ा सरु भक्षि रहन
चाभहन्छ सबैका लाभि भपभपई उपलब्ध छ ।

ि. स्वास््य-सेवा सरं चनाहरूर्ा जीवनरक्षाका भचभकत्सा उपकरर्को उपलब्धिा
अ.

चरर् २: कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको उपचार िने अभधकांि अस्पिालहरूले सबै कोभिड-१९ का
भबरार्ीलाई आवश्यकिाअनसु ार िरीरर्ा नली प्रवेिर्ा सहायिा िना पयााप्त िेभन्टलेटरहरू, अभक्सजन,
आपभू िा, र स्वास््य-सेवाकर्ीहरू िएको खबर िछा न् ।

आ.

चरर् ३ र ४: कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूको उपचार िने १००% अस्पिालहरूले सबै कोभिड-१९ का
भबरार्ीलाई आवश्यकिाअनसु ार िरीरर्ा नली प्रवेिर्ा सहायिा िना पयााप्त िेभन्टलेटरहरू, अभक्सजन,
आपभू िा, र स्वास््य-सेवाकर्ीहरू िएको खबर िछा न् ।

६. जोभखर्र्ा रहेको जनसंख्याको रक्षा
क. जोभखर्र्ा रहेका सेवा-सभु वधा स्थलहरूका भबरार्ीहरू
अ.

सबै चरर्हरू: र्दीघाकालीन सेवा-सुभवधा स्थलहरूर्ा पयााप्त परीक्षर् िथा सङ्िरोध / एकान्ि बास
क्षर्िा उपलब्ध छ ।

आ.

चरर् २: र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा खबर िररएका भबरार्ीहरूको प्रभििि िि २८ भर्दनर्ा
२०% िन्र्दा कर् छ ।

इ.

चरर् ३: र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा खबर िररएका भबरार्ीहरूको प्रभििि िि २८ भर्दनर्ा
१०% िन्र्दा कर् छ ।

ई.

चरर् ४: र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा खबर िररएका भबरार्ीहरूको प्रभििि िि २८ भर्दनर्ा
५% िन्र्दा कर् छ ।

ख. द्रुि जवाबी-काया िने सर्हू हरू
अ.

सबै चरर्हरू: स्थानीय द्रुि जवाबी-भक्रया सर्हू साँि प्रकोप बाक्लो र्देभखएका स्थलहरूर्ा २४ घन्टाभिर
जवाबी-भक्रयार्ा उरन र स्थानीकृ ि प्रकोप जवाबी-भक्रयाका लाभि पयााप्त भपभपई छन् ।

ि. पहरे र्दारी भनिरानी
अ.

सबै चरर्हरू: वृद्धवृद्धा, न्यनु आय िएका, र रै थाने अर्ेररकीसभहि जािीय िथा प्रजािीय
अल्पसख्ं यकहरूको सेवा िना र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थल िथा अरू स्थानहरूर्ा पहरासभहिको
भनिरानी िथा परीक्षर् स्थलहरू सञ्चालनर्ा छन् ।

घ. भपभपईको उपलब्धिा
अ.

सबै चरर्हरू: बहुसख्ं यक र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरू िथा घरबारवीभहनका आश्यस्थलहरूर्ा
पयााप्त भपभपई उपलब्ध छन् ।

आ.

सबै चरर्हरू: स्थानीकृ ि प्रकोप जवाबी-भक्रयाका लाभि राज्य िथा स्थानीय द्रुि जवाबी-भक्रया सर्हू साँि
पयााप्त भपभपई छन् ।
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७. सार्ाभजक र्दरू ीको सञ्चार िथा पालना
क. सार्ाभजक र्दरू ीवरपर सञ्चार
अ.

सबै चरर्हरू: जोभखर्र्ा रहेका सर्र्दु ाय (उर्दाहरर्का लाभिोः घरबारवीभहन, आप्रवासी, न्यनु आय
िएको जनसख्ं या) हरूसभहिको जानकारी र्दाभखला िना पयााप्त सञ्चार भवभधहरू ियार छन् ।

आ.

सबै चरर्हरू: बहुसंख्यक बाभसन्र्दाहरू प्रभिबन्धहरूबारे जानकार हुनहु ुन्छ ।

ख. सार्ाभजक र्दरू ीको पालना:
अ. सबै चरर्हरू: सर्र्दु ायका बहुसंख्यकले सार्ाभजक र्दरू ीका आवश्यकिाहरूको पालना िरे का छन् ।
कोभिड-१९ का लाभि सार्र्दु ाभयक ियारीर्ा प्रिभिको सच
ू कहरू
१. सर्र्दु ायर्ा आवश्यक सेवा / सघन सेवा उपचार क्षर्िाको उपलब्धिा
क. के आउाँर्दो २ हप्तार्ा अन्र्दाजी आिा िररएको िय्याको अनर्ु ान िना सभकन्छ ?
ख. के सर्र्दु ायका अस्पिालहरूले आवश्यक सेवा / सघन सेवा एकाई क्षर्िाका लाभि विार्ान र अनर्ु ाभनि र्ाि परू ा
िना सक्षर् छन् ?
ि. के उपायहरू आवश्यक सेवा / सघन सेवा एकाई क्षर्िा भवस्िार िना लािु िइरहेका छन् ?
घ. के स्थानीय स्वास््य सेवा-सभु वधा स्थलहरू कोभिड-१९ िएका भबरार्ीहरू वा जसलाई कोभिड-१९ हुनसक्छ,
लाई, अरूसाँि जसलाई अन्य प्रकारका हेरचाह आवश्यक पछा , लाई िनाा छुट्ट्याएर भलइरहेका छन् ?
२. उच्च जोभखर् जनसंख्याको सेवाका लाभि सरु क्षात्र्क उपायहरूको स्थापना
क. के उच्च जोभखर्को जनसंख्यालाई आश्य भर्दने सेवा-सभु वधा स्थलहरूको सचू ी संकलन िररएको छ ?
ख. के भि सेवा-सभु वधा स्थलहरूको सक्र
ं र्र् रोकथार् िथा स्वच्छिा ररवाजहरूको र्ल्ू याङ्कन र रूजु िररएको छ ?
ि. के भि सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा फे ला परे का कर्जोरीहरूलाई सम्बोधन िररएको छ ?
३. सर्र्दु ायले सबै संक्रभर्ि व्यभक्तहरूलाई चााँडो ठम्याउन, उनीहरूलाई छुट्याउन, र भछटो िथा प्रिावकारी ढंिले सङ्िरोध िना
र उनीहरूको सम्पका हरूर्ा आएकालाई पभहल्याउन सक्षर् छ ।
क. के कुल परीक्षर्हरूको संख्याको सापेक्षर्ा रोि भनभश्चि िने नैर्दाभनक परीक्षर्हरूको प्रभििि घट्र्दछ
ै , र त्यो संख्या
िपाईको
ं परीक्षर्ले धेरै रोिीहरू फे ला पारररहेको छ िनेर जनाउने िरी भनकै कर् (उर्दाहरर्का लाभि, ३%) छ ?
ख. के धेरै नयााँ रोिीहरू भचभनएका सम्पका बाट आएका हुन् ?
ि. के सर्र्दु ायर्ा अचक
ु नैर्दाभनक परीक्षर्हरू बेलैर्ा पररर्ार्हरू (उर्दाहरर्का लाभि, २४ घण्टा) भर्दने िरर व्यापक
रूपर्ा उपलब्ध छन् ?
घ. के सम्पका पभहल्याउने सर्हू हरूलाई िाभलर् भर्दइएको छ ?
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ङ. के सम्पका पभहल्याउने सर्हू हरूलाई र्ाि (उर्दाहरर्का लाभि, प्रत्येक भनभश्चि रोिीका लाभि ५ जना पभहल्याउने
व्यभक्त) परू ा िने िरी पयााप्त खटाइएको छ ?
च. के िपाईको
ु लन िरी प्राप्त र
ं लन िथा अनक
ं सर्र्दु ायर्ा नैर्दाभनक परीक्षर् िथा पभहल्याउने कार्को ि्याङ्क सक
व्यवस्थापन िना भवभिि, आपसी साटफे र भवभधहरू छन् ?
४. सर्र्दु ायिर कोभिड-१९ को नैर्दाभनक परीक्षर्को उपलब्धिा िथा सिु र्िा ।
क. के कोभिड-१९ का सबै लक्षर्हरू र्हससु िरररहेकाका लाभि २४ घन्टाभिर नैर्दाभनक परीक्षर् उपलब्ध छ ? र
सर्र्दु ायले भचभकत्सा र्ाि परू ा िरररहेको छ ?
ख. के कोभिड-१९ को नैर्दाभनक परीक्षर्को पररर्ार्हरू २४ घन्टाभिर आइरहेका छन् ?
ि. के स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्भिर्ा कार् िनेहरू, आवश्यक सेवाका प्रर्दायकहरू, र बढी जोभखर्र्ा हुने
व्यभक्तहरूले सधैं कोभिड-१९ को नैर्दाभनक परीक्षर् पाउन सक्छन,् चाहे उनीहरूले लक्षणहरू अनभु व गरििहेका
छन् वा छै नन् ?
घ. के स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरू, र अरू उच्च-जोभखर्र्ा, रहनेहरूले भनयभर्ि रूपर्ा
परीक्षर् (उर्दाहरर्का लाभि, २-३ भर्दनहरू) िना पाउाँछन,् चाहे उनीहरूले लक्षणहरू महससु गरििहेका छन् वा
छै नन् ?
ङ. के नैर्दाभनक परीक्षर्को आपभू िा-श्ृंखलार्ा उपकरर्, आपभू िा, प्रभिकारक, र कर्ाचारीको कर्ी छ ?
च. के सेरोलोजीसम्बन्धी (प्रभिरक्षक) का साथै नैर्दाभनक परीक्षर् उपलब्ध छ ?
५. िोभकएको अद्यावभधकसभहि संकटको सञ्चार रर्नीभि र आवश्यक सरोकारवालाहरूसाँि सञ्चारका स्पि सम्पका हरूको
कायाान्वयन
६. भनम्नसभहि संक्रर्र्, रोकथार्, र आवश्यक सेवाहरूर्ा व्यवधान रोक्न भनयन्रर्का उपायहरूको कायाान्वयनोः
क. खाद्यान्न आपभू िा िथा भविरर् ?
ख. र्हत्त्वपर्ू ा पवू ााधार ?
ि. पानी आपभू िा ?
घ. फोहोर व्यवस्थापन ?
ङ. भबजल
ु ी?
७. भनम्नका लाभि व्यभक्तिि सरु क्षा उपकरर् (Personal Protective Equipment; PPE) पयााप्त र उपलब्धोः
क. र्हत्त्वपर्ू ा सेवा एकाईहरू ?
ख. परीक्षर् के न्द्रहरू ?
ि. सहायिासभहिका बसोबास के न्द्रहरू र अन्य सेवा-सभु वधार्ा बस्ने उच्च जोभखर्को जनसख्ं या ?
घ. आपािकालीन व्यवस्थापन भनकायहरू, इएर्टी (EMT) हरू र अरू अग्रपङ्भिर्ा कार् िनेहरू ?
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ङ. स्थानीकृ ि प्रकोपको जवाबी-भक्रयाका लाभि राज्य िथा स्थानीय प्रभिरोध सर्हू हरू ?
८. स्थानीय जवाबी-भक्रयाहरू व्यवस्थापन िना घटना नेित्ृ वको सरं चनासभहि आपािकालीन सञ्चालन के न्द्र (Emergency
Operations Center; EOC) को भक्रयाभिलिा
क. के स्पि रूपर्ा िोभकएको र अभख्ियारी पाएका घटना प्रबन्धक हुनहु ुन्छ ?
ख. के इओसीर्ार्ा स्पि रूपर्ा िोभकएको संिठनात्र्क एकाईहरू प्रर्ख
ु कायाकारी प्राथभर्किाहरू (उर्दाहरर्का
लाभिोः परीक्षर्, अस्पिाल क्षर्िा, संकट सञ्चार, उच्च-जोभखर्को जनसंख्याको सरु क्षा आभर्द) साँि संलग्न छन् ?
९. सर्र्दु ायभिर कोभिड-१९ को सञ्चारर् प्रवृभिको यथाथा सझु बझु को भवद्यर्ानिा
क. के सर्र्दु ायको नेित्ृ व िहर्ा कोभिड-१९ को सञ्चारर् स्िरबारे यथाथा सझु बझु छ ?
ख. के सर्र्दु ायका आर्जनिार्ा र्दैभनक अद्यावभधकका र्ाध्यर्बाट कोभिड-१९ को सञ्चारर् भस्थभिबारे यथाथा
सझु बझु छ ?

र्ूल लक्ष्यहरू#१
र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#१

एउटा आपािकालीन सञ्चालन के न्रलाई कार्र्ा ल्याउनु र पूरै सर्ुर्दायर्ा हुने घटना
व्यवस्थापनका लाभि सरं चना स्थापना िनाु
प्राथभर्किाका कायाहरू
स्थानीय आपािकालीन सञ्चालन के न्रलाई कार्र्ा ल्याउनु र राज्य / सघं ीय इओसीहरूसँि
जोभडनु
अभख्ियारीसभहिका घटना व्यवस्थापक िोक्नु
प्रर्ख
ु कायाकारी प्राथभर्किाहरू वरपर इओसी (EOC) को भियात्र्क एकाईहरू/सर्ूहहरू
व्यवभस्थि िनाु
र्ख्
ु य सरकारी साझेर्दारहरू (राज्य, सघं ीय) र सर्ुर्दायका सरोकारवालाहरूसँि सम्पका हरू
स्थापना िनाु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
 के एउटा आपािकालीन सञ्चालन के न्द्रलाई कार्र्ा ल्याइयो र परू ै सर्र्दु ायर्ा हुने घटना
व्यवस्थापनका लाभि सरं चना स्थापना िररयो ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
 के इओसीको भक्रयात्र्क सर्हू हरूलाई पररिाभषि सञ्चालन प्राथभर्किाहरू (जस्िोोः यो
भनर्देभिकार्ा खटु ् याइएका र्ख्ु य भक्रयाहरू) को वररपरर हुने िरी संिठीि िररएको छ ? (स्रोिहरू
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यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
 के सरकारले भनम्नसभहि सबै सम्बभन्धि सरकार, सर्र्दु ाय र भनजी क्षेरका सरोकारवालाहरूसाँि
सम्पका भनभर्दाि िरे को छ: (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
o जवाबी-भक्रयार्ा सहिािी अरू राज्य, स्थानीय, र संघीय अभधकारीहरू ?
o अस्पिालहरू, जनस्वास््य, इएर्एस र स्वास््य िथा भचभकत्सा क्षेरका अरू र्ख्ु य
ित्वहरूसभहिको स्वास््य-सेवा िठबन्धनहरू ?
o नािररक सर्ाज सर्हू हरू, धाभर्ाक सस्ं थाहरू, र अरू सर्र्दु ायका नेिाहरू ?
o सबै भविाि र भनकायहरूबाट उपयक्त
ु प्रभिभनभधत्व ?
 के इओसीले सर्र्दु ायका आवश्यक कार्र्दार/क्षेरहरू (स्वास््य-सेवा, प्रयोजनका सेवा/साधनहरू,
यािायाि, खाद्यान्न आपभू िा, आभर्द) ठम्याएको छ ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
 के इओसीको कार् िोभकएका कर्ाचारीहरूको स्वास््य र कल्यार्र्ा र्द्दि िने प्रभक्रया छ ?
(स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
o जसै सङ्िरोध र स्व-एकान्ि बासको आवश्यकिा बढ्छ, के िैर-आवश्यक कर्ाचारी
जसलाई अझै सल
ं ग्न िराउन खााँचो छ, उहााँलाई अवस्थान्िर िराउनका साथसाथै सक्र
ं भर्ि
िएका हुनसक्ने व्यभक्तका लाभि भवकल्पहरू ठम्याउने स्पि भवभध छ ?
 के एकजना जवाबी-भक्रयाका सयं ोजक भनभर्दाि िररएको छ र भिनीहरूसाँि भनम्न अभधकार छन:्
(स्रोिहरू यहााँ र यहााँ उपलब्ध छ)
o चस्ु ि सर्ाधानका लाभि नेित्ृ व िहर्ा भसधै सर्स्याहरू ल्याउने ?
o पभछल्लो अनसु न्धानका आधारर्ा र्ािार्दिान प्रर्दान िना वैज्ञाभनक िथा भचभकत्सा
भविेषज्ञहरूसाँि सम्पका ?
 के आवश्यक सेवाहरू सचु ारू राख्ने पक्का िना सरकारी योजनाको भनरन्िरिा छ ? (उर्दाहरर्
यहााँ)
o के आवश्यक व्यवसायहरू जस्िो स्वास््य-सेवाका सभु वधा-स्थलहरू वा कर्जोर
जनसंख्यालाई सेवा िरररहेका सेवा-सभु वधा स्थलहरूसाँि भनरन्िर सेवा जारी राख्ने योजना
छन् ?
अभिररक्त प्रयोजनहरू
 के स्पि रूपर्ा वभर्ाि प्रभक्रया छ, जसबाट स्वास््य िथा भचभकत्सा सरोकारवालाहरूले
इओसीको अभधकारक्षेरको अनरु ोधहरूलाई अभघबढाउन सक्छन् ?
 इओसीर्ा कुन कुन र्ख्ु य सञ्चार प्रर्ाली िथा प्रभवभधहरू खााँचो पछा न् ?
 के सबै र्ख्ु य साझेर्दारहरूसाँि धेरै सर्यसम्र् भस्थभिपरक जनचेिना बााँढ्न सार्ान्य पररचालन
दृश्य भनर्ाार् िथा त्यसलाई कायर् राख्ने योजना छ ?
 कस्िा काननु ी घोषर्ाहरू वा काननु ी/भनयन्रक र्ािार्दिानहरू लािु िररएका छन् र भिनीहरूले
भलनपु ने भनर्ायहरूर्ा कस्िो प्रिाव पाछा न् ?
 के कुनै त्यस्िो सर्योभचि, सही जोभखर् सञ्चारहरू उपलब्ध िएको पक्का िने प्रभक्रया ियार
छ, र सबै क्षेराभधकार भनकायहरूसाँि सर्न्वय िररएको छ ?
 के जनस्वास््य जानकारी भविेषज्ञहरू संयक्त
ु सचू ना प्रर्ालीर्ा एभककृ ि छन् ?
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 के प्रर्ख
ु सरोकारवालाहरूले आफ्नो भनरन्िरिा/िैपररआउने योजनाहरूबारे एओसीलाई
बिाएका छन् ?
 के कर्ाचारीहरूलाई घटना आर्देि प्रर्ाली (ICS) का अवधारर्ाहरूर्ा पनु बोधक िाभलर्
चाभहन्छ ?
 के इओसीले अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरूलाई पने सम्िाभवि र्दबाबका बावजर्दु
कायासञ्चालन भनयभर्ि िना भवस्थापन िथा र्हत्त्वपर्ू ा कर्ाचारी परू कका रूपर्ा ल्याउने योजना
बनाएको छ ?
स्रोिहरू

 नेसनल रे स्पोन्स फ्रेर्वका , चौथो संस्करर्
https://www.fema.gov/media-library-data/15828255901942f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_201102
8v1040.pdf
 जनस्वास््य िथा भचभकत्सा पेिाकर्ीहरूका लाभि घटना आर्देि प्रर्ालीको प्रथर् पस्ु िक:
पररभिि बी: जनस्वास््य िथा भचभकत्सा पेिाकर्ीहरूका लाभि घटना आर्देि प्रर्ालीको प्रथर्
पस्ु िक
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendix
b.aspx
 आइभसएस (ICS) संिठनात्र्क बनोट िथा ित्वहरू
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational
%20structure%20and%20elements.pdf
 घटना कावााही योजना प्रभक्रया ''र्द प्लाभनङ्ि पी (The Planning P)”
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%2
0planning%20process.pdf
 सचू नाका र्ानक फारार्हरू (Standardized Reporting Forms)
https://training.fema.gov/icsresource/icsforms.aspx
 जनस्वास््य आपािकालीन कायावाही के न्द्र (Public Health Emergency Operations
Centre) को रूपरे खा
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/196135/9789241565134_en
g.pdf?sequence=1
 इओसी सीप-सर्हू हरू प्रयोिकिाा भनर्देभिका (EOC Skillsets User Guide)
https://www.fema.gov/media-library-data/153778706909333f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FIN
AL.pdf
 घटना कावााही योजना के हो ?
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendix
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c.aspx
 राभष्िय घटना व्यवस्थापन प्रर्ाली: आइभसएस स्रोि के न्द्र
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm
 भफर्ा लाइफलाइन्स (FEMA LifeLines)
https://www.fema.gov/lifelines
 वृभद्ध क्षर्िा बन्र्दोबस्िीहरू (Surge Capacity Logistics)
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)51988-0/fulltext
 २०१७-२०२२ स्वास््य-सेवा ियारी िथा जवाफी क्षर्िा
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/20172022-healthcare-pr-capablities.pdf
र्ूल लक्ष्यहरू#२

सर्र्दु ायर्ा कोभिड-१९ को यथासर्यको भवस्िारबारे सझ
ु बुझ िथा भनयन्त्रिः भनिरानी, परीक्षि,
सम्पका पभहल्याउने कार्, र रोिीलाई सङ्िरोि िथा एकान्ि बास

र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#२

प्राथभर्किाका कायाहरू
कोभिड-१९ को बृहि आिभवक परीक्षि िथा सम्पका पभहल्याउने कार्र्ा सफलिा
पाउन सर्र्दु ाय, स्थानीय, राज्य र क्षेत्रीय स्िरका व्यविान पत्तालिाउनु । बझ्ु नु र ित्काि
ररक्तिा पूरा िनाु ।
इन््लुएन्जा जस्िो भबर्ार (ILI) र कोभिड-१९ जस्िो भबर्ार (CLI) पत्तालिाउनु ।
सर्र्दु ायर्ा बृहि् नैर्दाभनक परीक्षि िना आचार सभं हिा ियार पानाु । यभर्द परीक्षि सीभर्ि
छ िने सबै लक्षिात्र्क व्यभक्त, भनकट सम्पका र्ा आएका र्ाभनस, स्वास््य-सेवाकर्ी,
अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्त, अत्यावश्यक सेवा प्रर्दायक, र अरू जोभखर्र्ा िएका
र्ाभनसलाई सर्ावेि िनाु ।
स्वास््य-सेवाकर्ी, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्त, र र्हत्त्वपूिा पूवाािारका
कर्ाचारीहरूको भनयभर्ि परीक्षिका लाभि आचार सभं हिा ियार पानाु ।
वृिवृिा, कर् आय िएका व्यभक्त, रैथाने अर्ेररकीहरूसभहि प्रजाभि िथा अल्पसख्ं यक
जाभि (आभर्दवासी) को सेवा िने जोभखर् स्थानहरूर्ा पहरेर्दारी हुने भनिरानी िथा
परीक्षि स्थल ियार पानाु ।
कोभिड-१९ परीक्षि िथा स्थानीय इओसीको भनिरानी ि्याङ्क जोड्नु
सम्पका पभहल्याउने जनिभक्तको खोज्नु, भनयक्त
ु िना,ु र िाभलर् भर्दनु
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एकान्ि बास िथा उपचारको भसफाररिसभहि रोि र्देभखएका व्यभक्तलाई के िइरहेको छ
िनेर फलो-अप िने योजना ियार पानाु
भबरार्ीहरू र्दिाा िना सर्रूप र्ञ्च खुट्याउनु िथा खटाउनु र सम्पका पभहल्याउन िेला
पाररएको कुनै पभन प्रभवभि िथा ि्याङ्कलाई सर्ाकभलि िनाु
भनभिि िथा लाक्षभिक भबरार्ीहरूका सबै सम्पका लिायि अरू घर-पररवारर्ा हुने
सम्पका बाट छुटाउनु पने हो र जो र्दीघाकालीन सेवा-सभु विा सरं चना, कै र्दखाना, वा
अभहलेका घरबारवीभहनसभहिका व्यभक्तलाई सङ्िरोि िथा एकान्ि बासको क्षर्िा
खुट्याउनु
सर्र्दु ायर्ा कोभिड-१९ को भवस्िारको हालको स्िर िथा प्रक्षेपिका आिारर्ा
औपचाररक जोभखर् र्ूल्याङ्कन भवभि चलाउनु र त्यसको र्दस्िावेजीकरि िनाु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
 के सर्र्दु ायसाँि भनिरानी, परीक्षर्, र सम्पका पभहल्याउने कार्का आधारर्ा र्ापर्दण्डहरू
सभम्र्भलि र्ापन उपायसभहि सार्ाभजक र्दरू ी लािु िने, कायर् राख्ने, सर्ायोजन िने, वा हटाउने
स्पि योजनाहरू छन् ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
 भनिरानी: के सर्र्दु ाय कोभिड-१९ का लाभि सभक्रय सार्र्दु ाभयक भनिरानी सञ्चालन िरररहेको छ
? के सर्र्दु ायर्ा नयााँ भबरार्ीहरूको पयावेक्षर्का लाभि बृहि् भनिरानी प्रर्ाली लािु िररएको छ ?
(स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
o के इओसीसाँि सर्र्दु ायभिर प्रकोप प्रक्षेपर्को सर्योभचि यथाथा दृश्य छ ? (स्रोिहरू
यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
o के यस क्षेरका स्वास््य-सेवा प्रर्दायकहरू इन्फ्लुएन्जा- जस्िै भबर्ारहरू र िभम्िर िीव्र
श्वास-प्रश्वास रोिको लक्षर्का ि्याङ्कलाई कोभिड-१९ को सट्टाका रूपर्ा
भवश्ले षर् िर्दैछन् ?
 व्यापक, द्रुि परीक्षर्ोः के िपाईको
ं सर्र्दु ायर्ा परीक्षर्ले पर्ू ा रूपर्ा भचभकत्सा र्ाि र व्यापक
सावाजभनक र्ाि परू ा िना सक्छ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
o के परीक्षर् जसलाई यसको खााँचो छ, त्यसर्ा लक्षर्हरू िएका, उच्च जोभखर्का, र
संक्रभर्ि व्यभक्तको भनकट सम्पका हरू आएका र्ाभनसहरूसभहि सबैलाई व्यापक रूपर्ा
उपलब्ध छ ? (स्रोिहरू यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
■ के परीक्षर्का पररर्ार् चााँडो आएका छन् (२४ घण्टा) ?
o के कोभिड-१९ का लक्षर्हरू र्देखाइरहेका सबै भबरार्ीहरूलाई उही भर्दन, भबरार्ी हुन
लािेका र्ाभनसका भनभम्ि परीक्षर् उपलब्ध छ ? भनम्नसर्ेि: (स्रोिहरू यहााँ र यहााँ उपलब्ध
छन)्
■ िनाा िररएका भबरार्ीहरू ?
■ स्वास््य-सेवाकर्ीहरू, अग्रपङ्िभिर्ा कार् िने व्यभक्तहरू, आवश्यक सेवा
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o
o

o

o

o
o

o

प्रर्दायकहरू, र र्दीघाकालीन सेवा-सुभवधा स्थलहरू जस्िा जोभखर्र्ा हुने ढााँचार्ा
रहने अरू ?
■ संक्रभर्ि व्यभक्तहरूको सम्पका र्ा आएका व्यभक्तहरू (भनभश्चि िएको परीक्षर् वा
लाक्षभर्क व्यभक्त)?
■ बभहरंि संरचनाहरूर्ा लाक्षभर्क व्यभक्तहरू (जस्िो भचभकत्सकका कायाालयहरू)
के पयााप्त परीक्षर् भकटहरू (test kits) उपलब्ध छन् ?
के परीक्षर् भकटहरू, परीक्षर् सञ्चालन िने प्रयोििालाको क्षर्िा, आपभू िा (जस्िोोः
नाकबाट कुचीले नर्नु ा भनकाल्ने, परीक्षर् प्रभिकारकहरू) को आपभू िा श्ृंखलाका सर्ीक्षा
िररएको छ ?
■ के खटु ् याइएका खालीहरू िने योजना िथा भनभर्दाि सर्यसीर्ा छ ?
के भबर्ार भनभश्चि िएका व्यभक्तहरूका लाभि कसरी अनिु र्न िथा उपचार िने िन्ने
भनर्देभिका उपलब्ध छ ? कसरी उपलब्ध छन् पछ्याउने र राम्रो िनेलाई व्यवहार िनेको
लाभि उपलब्ध छ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
■ के भचभकत्सा-सेवा प्रर्दायकहरूलाई पररर्ार्बारे भछटो जानकारी भर्दने र
भबरार्ीहरूसाँि सञ्चार िने स्पि योजना छ िनेर पक्का िने सचू ना संरचना छ ?
■ के ि्याङ्कहरू स्वास््य-सेवा सभु वधा स्थल / परीक्षर् स्थलहरूर्देभख स्थानीय
स्वास््य अभधकारीहरूसम्र्को श्ृख
ं लालाई सचू ना िररर्दैछ ? स्थानीय
अभधकारीहरूर्देभख राज्य र / वा सघं ीय अभधकारीहरूसम्र् ?
के वृद्धवृद्धा, न्यनु आय िएका, र रै थाने अर्ेररकीसभहि जािीय िथा प्रजािीय
अल्पसंख्यकहरूको सेवा िने पहरासभहिको भनिरानी परीक्षर् स्थलहरू सञ्चालनर्ा छन् ?
(स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
के कभि र्ाभनस रोिको सम्पका र्ा पिु े िनेर पिालिाउन सेरोलोजीसम्बन्धी (प्रभिरक्षक)
परीक्षर्को व्यवस्था भर्लाइएको छ ? (स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
के प्रयोििाला परीक्षर्का प्राथभर्किाहरू भनधाारर् िररएका छन् र के िी लािु िरररहेका
छन् ? (स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
■ के प्रयोििाला िथा भचभकत्सकीय ि्याङ्क प्राप्त िने सर्यर्ा कुनै भढलाइ छ ?
के उक्त भढलाइ कर् िने भक्रयाहरू खटु ् याइएको र कायाान्वयनर्ा ल्याइएको छ ?
के परीक्षर्का बाबजर्दु उपचार वा अरू प्राथभर्किाहरूबीच भपभपई प्रयोिको अिावर्ा
स्थानीकृ ि र्दभु वधा छ ? (स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)

 सम्पका पभहल्याउने कार्: के जनस्वास््य कर्ाचारीहरू सम्पका पभहल्याउने कार् र पभु ि िएका
भबरार्ीहरूका भनकट सम्पका को अनिु र्न िरररहेका छन् ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, यहााँ, यहााँ, यहााँ,
यहााँ, यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
o के सर्र्दु ायका धेरै भबरार्ीहरू पररल्याउने क्षर्िासभहिको सम्पका र्ा आएका र्ान्छे खोज्ने
सानो सर्हू भनयक्त
ु िररएको, िाभलर् भर्दइएको, र खटाइएको छ ?
■ के सम्पका पभहल्याउने कर्ाचारीका लाभि र्दीघाकालीन कोष फे ला परे को छ ?
o के भनम्नसाँि सम्पका पभहल्याउनेहरूका लाभि िाभलर् सार्ग्री िथा कायाान्वयन
योजनाहरूसम्बन्धी भक्रया िथा आवश्यकिाहरू सर्ावेि छन:्
■ परीक्षर्
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■ अनसु न्धान िथा भनष्कषा
■ पभहल्याउने कार्
■ सङ्िरोध वा एकान्ि बास
■ अनपु रीक्षर्
o के सम्पका पभहल्याउने सर्हू हरूका लाभि ि्याङ्क संकलन िथा सम्पका पभहल्याउने प्रयास
थाहा पाइरहन र्द्दि िने कुनै प्रर्ाली ियारी अवस्थार्ा छ ?
■ यभर्द प्राभवभधक वा ि्याङ्क संकलन साधन प्रयोि िररर्दैछ िने सरु क्षा
आवश्यकिाहरू पररिाभषि िररएका र ि्याङ्को िोप्यिा िथा सरु क्षा सभु नभश्चि
िना र्ल
ु पर ियार छ ?
■ के को र कसरी ि्याङ्कसम्र् पहुचाँ बनाउन सभकन्छ िनी व्यवस्थापन िररने
ि्याङ्क बाढ्ने योजना ियार छ ?
 सङ्िरोध िथा एकान्ि बास: के सङ्िरोध खााँचो पनेहरूका लाभि, िर जो घरर्ा बस्न सक्र्दैनन,
आवास भवकल्प उपलब्ध छ ? (स्रोिहरू यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
o के भफिाा आएका यारहु रूको कोभिड-१९ को भस्थभि अनिु र्न िने र आवश्यकिाअनसु ार
स्व-एकान्ि बास वा सङ्िरोधको भनर्देिन भर्दनका भनभम्ि कुनै योजना ियार छ ? (स्रोिहरू
यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
o सम्पका पभहल्याउने कार् र परीक्षर् भनर्देभिका सर्ावेि िने के आर्-सन्र्देि िथा सञ्चार
प्रयासहरू अद्यावभधक िररएको छ ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, यहााँ, र यहााँ उपलब्ध छन)्
अभिररक्त प्रयोजनहरू
 के इओसी (EOC) ले सावाजभनक िथा भनजी र्दवु ै स्वास््य-सेवा स्थलबाट सर्र्दु ायर्ा िररएका
परीक्षर्का रोिीबारे जानकारी पाउनसक्छ ? (स्रोिहरू यहााँ र यहााँ उपलब्ध छन)्
o के आाँकडालाई यसरी छुट्याइएको छोः
■ कर्जोर जनसंख्याको भस्थभि ?
■ भलङ्ि ?
■ उर्ेर ?
■ स्वास््य-सेवाकर्ीको भस्थभि ?
■ अन्िभनाभहि अवस्थाको भस्थभि ?
● के रोिीहरू बढेका कारर् सावाजभनक स्वास््य-सेवकलाई अत्यभधक हस्िक्षेप बढाउन अन्यर
पनु भर्दािान्िरर् िररर्दैछ ?
● के भफने यारु परीक्षर्को प्रिावकाररिा र्ल्
ू याङ्कन िना आवश्यक स्रोिहरूलाई र्ध्यनजर
राख्नेसभहिको कुनै प्रभक्रया छ ?
स्रोिहरू

 सम्पका पभहल्याउने कार्: कोभिड-१९ र्हार्ारीसाँि लड्न बहु-भर्दिा पहुचाँ को अि
ं
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contacttracing.html
 कोभिड-१९ पभहल्याउने भवद्यिु ीय सम्पका उपायहरू
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/digital-contact-
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िैर-र्ौसर्ी इन्फ्लुएन्जा िथा अरू उर्दाउाँर्दा श्वास-प्रश्वासका िम्िीर रोिहरूको अनसु न्धानका
लाभि प्रारूप, पररभिि ४: सम्पका पभहल्याउने कार् िथा अनिु र्न प्रभक्रयाहरू
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHMGIP-2018.2-eng.pdf
िैर-र्ौसर्ी इन्फ्लुएन्जा िथा अरू उर्दाउाँर्दा श्वास-प्रश्वासका िम्िीर रोिहरूको अनसु न्धानका
लाभि प्रारूप, पररभिि ४: सम्पका पभहल्याउने कार् िथा अनिु र्न प्रभक्रयाहरू
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHMGIP-2018.2-eng.pdf
जनस्वास््य भनिरानीको पररचय
https://www.cdc.gov/publichealth101/surveillance.html
जनस्वास््य पद्धभिर्ा सङ्क्रार्क भवज्ञानको भसद्धान्ि, िेस्रो संस्करर्; व्यावहाररक सङ्क्रार्क
भवज्ञान िथा जैभवक-आाँकडािास्त्रको पररचय, पाठ ६: प्रकोपको अनसु न्धान
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
सावाजभनक स्वास््य आपािकालीन सञ्चालन के न्द्रका लाभि रूपरे खा
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve
भवश्व स्वास््य संिठनको भनिरानीका लाभि प्राभवभधक भनर्देभिका
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
(धिकिणीः सङ्क्रामक धवज्ञान प्रणालीको सचू ीकिणका लाधग नमनू ा समेिेको छ)
भवश्व स्वास््य संिठन भवश्वव्यापी कोभिड-१९ नैर्दाभनक भविेषिा र्ाभर्ला भववरर् फारर् िथा
अज्ञाि िररएको कोभिड-१९ नैर्दाभनक आाँकडाको नयााँ आाँकडा र्ञ्च
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncovcrf.pdf?sfvrsn=84766e69_2
(धिकिणी: शहिहरूले र्दिाव गनविु र्दैन, िि यो स्रोिले कोधभड-१९ सङ्क्रामक धवज्ञानका मख्ु य
धवषयका िािणाहरू समेिेको छ)
भवश्व स्वास््य संिठन भवश्वव्यापी कोभिड-१९ नैर्दाभनक भविेषिा र्ाभर्ला भववरर् फारर् िथा
अज्ञाि िररएको कोभिड-१९ नैर्दाभनक आाँकडाको नयााँ आाँकडा र्ञ्च
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncovcrf.pdf?sfvrsn=84766e69_2
ज्वरो परीक्षर्
https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-protection-orsecurity-theater/
सरकारको भनरन्िरिा - २०२०
https://whitehouse.gov1.info/continuity-plan/
भपयआ
ु ई (PUI) वा रोि लािेको पभु िको खबर िरे र सम्पका अनसु न्धान (भवर्ानस्थल)
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
सम्पका पभहल्याउने कार् िथा रोि अनसु न्धानका लाभि प्रबभन्धि सावाजभनक स्वास््य क्षर्िाको
एक संयोभजि, राभष्िय दृभिकोर्
https://www.astho.org/COVID-19/A-National-Approach-for-ContactTracing/
सम्पका कायर् िर्दै: कोभिड-१९ को सम्पका िएको पभहल्याउनेहरूका लाभि िाभलर्
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__12
सर्र्दु ाय सम्बभन्धि सम्पका र्ा आएकाका लाभि सावाजभनक स्वास््य भसफाररिहरू
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-healthrecommendations.html
अर्ेररकी भसभडसी कोभिड-१९ सम्पका पभहल्याउने िाभलर् सक्ष्ू र् भनर्देिन िथा स्रोिहरू
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/contact-tracingtraining-plan.pdf
उर्दाहरर् रूपरे खा: सर्र्दु ायर्ा पभहल्याउने कार्को सहयोिी
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
उर्दाहरर्ोः सम्पका पभहल्याउने कार्को भलभप
https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download
कोभिड-१९ सर्र्दु ायर्ा पभहल्याउने कार्को सहयोिी सञ्चार-र्ाध्यर् िथा पहुचाँ को दृभिकोर्
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracingcollaborative-media-and-outreach-approach
राभष्िय स्िरको कोभिड-१९ भनिरानी प्रर्ालीोः भनयन्रर् हाभसल
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files/covid19_surveillance_roadmap_final.pdf
कोभिड अ'याक्ट नाव (COVID Act Now):
www.covidactnow.org
कोभिड-१९ खोजी (COVID-19 Tracker):
www.aei.org/covid-2019-action-tracker
साँघारका राज्यहरू कोरोनािाइरस भवस्िारबारे िथा सरु भक्षि रूप फे रर खोल्नका लाभि िेट्नपु छा :
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/48437
3/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirus-spreadsafely-reopen-economies/
र्ाभनसहरूर्ा कोरोनािाइरस रोि २०१९ (कोभिड-१९) को र्ल्ू याङ्कन िथा परीक्षर्:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
आइभसडी-१०-भसएर् (ICD-10-CM) आभधकाररक कोभडङ्ि िथा सचू नासम्बन्धी सक्ष्ू र्
भनर्देिनहरूोः Official Coding and Reporting Guidelines:
www.cdc.gov/nchs/data/icd/COVID-19-guidelines-final.pdf
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 भनर्देभिका- सासा-भसओिी-२ का लाभि भबरार्ीसरह िररने परीक्षर्को प्रस्िाभवि र्ञ्चहरूको
प्रयोि:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-COVID-19guidance-testing-platforms.pdf
 कोभिड-१९ को रक्तद्रव भवज्ञान भनिरानी रर्भनभिोः
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serologysurveillance/index.html
 कोरोनािाइरस रोि २०१९ (कोभिड-१९) िएका र्ाभनसहरूबाट नैर्दाभनक नर्नू ाहरू संकलन,
प्रबन्ध, र परीक्षर्का लाभि अन्िररर् भर्दिाभनर्देिहरू:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinicalspecimens.html
 सङ्िरोध िथा एकान्ि बास भर्दलाइरहेका होटेलहरूका भनभम्ि कोरोनािाइरस रोि २०१९
(कोभिड-१९) को अन्िररर् भनर्देिनोः
https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-Interim-Guidancefor-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf
 कोभिड-१९ का भनभम्ि र्ल्ू याङ्कन िथा आरोग्यलाि प्राप्त िने स्थल भनर्ाार्का लाभि स्थानीय
सरकारहरूका लाभि योजना भनर्देभिका:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Considsfor
AssessAndRecLocs.pdf
 कोभिड-१९ को भनिरानीका लाभि रर्नीभिहरूोः
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
 भपभपई (PPE) आपभू िा अनक
ु ू लिर् पान:ाु
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
 प्रयोििालाहरूका लाभि अन्िररर् सक्ष्
ू र् भनर्देिन
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
र्ल
ू लक्ष्य#३

भवस्िार सस्ु ि पानाु िथा घटाउनु

र्ल
ू लक्ष्यहरूका
लाभि
आवश्यक#३

प्राथभर्किाका कायाहरू
सर्र्दु ायका लाभि स्थानीय सार्ाभजक र्दूरीका भनर्देिनहरूको खाका स्पष्ट रूपर्ा
ियार पाना,ु लािु िना,ु र त्यसलाई कायर् िनाु ।
आवश्यक र असारििू िभिभवभिहरूबीचका र्ापर्दण्डहरू स्थाभपि िनाु
सार्ाभजक र्दूरीका उपायहरूको र्ाध्यभर्क असरको र्ूल्याङ्कन िथा कर् िनाु
र्ापर्दण्ड पूरा िएपभछ सार्ाभजक र्दूरीका प्रयासहरू भवस्िारै कर् िर्दै जाने योजना
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ियार पानाु [र्ाभथ हेनाहु ोस]्
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू




के सर्र्दु ायसाँि घरर्ै बस्ने आर्देि, असारििू व्यवसाय बन्र्द, र भनषेधाज्ञा जारीलिायि कभहले
सार्ाभजक र्दरू ी लािु िने वा हटाउने िन्ने उपायहरूको पररिाभषि सीर्ा छ ? (स्रोिहरू यहााँ र
यहााँ उपलब्ध छन)्
के सर्र्दु ायको नेित्ृ व िहले कसरी, कभहले, र कहााँ सहयोि र्ाग्नेसभहि स्वय-ं एकान्ि बास र
सङ्िरोधबारे भनर्देिन जारी िरे को छ ? (स्रोि यहााँ छ)
o
के सङ्िरोध िथा एकान्ि बास सावाजभनकका र्ानक स्थाभपि िथा सञ्चार िररएको
छ?

 के साना व्यवसाय िथा भनिर्हरू जवाबी प्रयासर्ा साझेर्दारका रूपर्ा संलग्न हुर्दाँ ै आएका छन् ?
(स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
o के रोिको भवस्िार रोक्न भर्दइने भबरार्ी भबर्दा र / वा घरबाटै कार् िने नीभिहरू सम्बोधन
िनेबारे चासो छन् ?
o के सर्र्दु ायर्ा रोिको भवस्िार घटाउने उपायका भवषयर्ा व्यवसायसाँि सन्र्देि आर्दानप्रर्दान
िने भवषयर्ा सर्न्वय िररएको छ ?
o के उच्च जोभखर्को सम्िावना िएका कर्ाचारीहरूलाई कार्बाट बाभहर राख्ने वा यभर्द
कार्र्ा फका न अनर्ु भि भर्दइयो िने सञ्चारर् सम्िावना न्यनू ीकरर् िना सम्िव छ ?
 के स्कूल नेित्ृ व (सावाजभनक र नीभज) भनम्न भवषयर्ा संलग्न रहाँर्दै आएको छ: (स्रोि यहााँ
उपलब्ध छ)
o स्कूलहरू बन्र्द िने भसफाररि कभहले र कभिका लाभि िने स्पि र्ापर्दण्डको ियार िना ?
o स्कूल र भडभस्िक्ट िहको नेित्ृ वबीच सञ्चारको स्पि र खल
ु ा सम्पका हरू कायर् राख्न ?
o यभर्द भिनीहरूका लाभि आवश्यक िएर्ा र्दरू -भिक्षा र भसकाइ भवभधहरू भवकास र परीक्षर्
िना ?
o यभर्द स्कूल रद्द िररयो िने थप स्रोिहरू खााँचो पने बच्चाहरूको हेरचाह िना र सबै
बच्चाहरूलाई घरर्ै रहन प्रोत्साभहि िना स्कूलर्ा संयन्र ियार राख्न ?
o न्यनु -आय िएका पररवारहरूलाई खानाहरू उपलब्ध िराउाँर्दै ?
o स्कूल (हरू) वा भडभस्िक्ट (हरू) द्वारा प्रर्दान िररएको अनरु क्षर् र पाठ्य भवषयेिर
िभिभवभधहरू रद्द िएपभछ त्यस सर्ानको आवश्यकिाहरूलाई सम्बोधन िना ?
 के सर्र्दु ायर्ा रोि भबस्िार कर् िना त्यहााँ प्रोत्साहन िने हस्िक्षेपहरूको योजना छ ?
o के आज्ञापालना निरे र्ा सम्बोधनका लाभि त्यहााँ कुनै प्रभक्रया छ (जस्िैोः जररवाना,
आपराभधक अभियोि, आभर्द)?
 के इओसीसाँि सबै आिार्ी र्ख्ु य सम्र्ेलनहरू, खेलकूर्द कायाक्रर्हरू, सांिीभिक कायाक्रर्हरू,
प्रर्दिानहरू, वा अरू कायाक्रर्हरूको सचू ी छ, जहााँ ठूलो सख्ं यार्ा र्ाभनसहरू िेला हुन सक्छन् ?
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(स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
o के सर्र्दु ायले विार्ान जनस्वास््य भनर्देिनअनसु ार िेलाहरूको एकरूपिाबारे र्ािार्दिान
र्ापर्दण्ड वा आभधकाररक सीर्ाहरू ियार पारे को छ (आजका भर्भिअनसु ार १० व्यभक्त वा
सोिन्र्दा बढी) ?
 के स्वास््य अभधकारीहरूले यी घटनाहरूका जोभखर् र्ल्ू याङ्कन िरे का छन् ?
सर्र्दु ायका नेित्ृ व िहहरूले जनिालाई सञ्चारर् कर् िना भनम्नसभहि उत्कृ ि ररवाजहरू पालना
िना हौसला भर्दएका छन:् (स्रोि यहााँ उपलब्ध छ)
o रीिपवू ाक हाि धनु ु ?
o भनकट सम्पका बाट टाढा बस्नु ?
o यभर्द भबरार्ी िए घरै बस्नु ?
o खोक्र्दा र हाभच्छउ िर्दाा छोप्नु ?
o सावाजभनक हुर्दाँ ा नाक-र्ख
ु छोप्ने कपडा आभर्द लिाउनु ? सफा िनाु र कीटार्र्ु क्त
ु पानाु ?
 एकपटक सर्र्दु ायर्ा सञ्चारर् भटकाउ रूपर्ा कर् हुन थाल्छ, के घरर्ा बस्ने आर्देिहरू खक
ु ु लो
पारे पभछ सर्र्दु ायलाई पनु :खोल्ने िथा पनु :िेला हुन भर्दने योजना छ ? के उक्त योजनाले यो
भनर्देभिकाले भसफाररि िरे का र्ापर्दण्ड र चरर्बद्ध दृभिकोर्र्ा भवचार िरे को छ ? (स्रोि यहााँ
उपलब्ध छ)
 के सर्र्दु ायर्ा िभवष्य हुने सञ्चारर् घटनाहरू व्यवस्थापन िना चरर्हरू खटु ् याइएको छ ? (स्रोि
यहााँ उपलब्ध छ)
o स्वास््य सेवा भवस्िार र / वा स्वास््य सेवा प्रर्ाली सदृु ढीकरर्का लाभि कस्िा स्रोिहरू
उपलब्ध छन् ?
o सर्र्दु ायर्ा रोिहरू फै भलन नभर्दन कस्िा भकभसर्का योजनाहरू िथा भवभधहरू कायाान्वयनर्ा
ल्याउन सभकन्छ ?

o के सर्र्दु ायले भसके को पाठको लेखाजोखा भवभिन्न क्षेरबाट भलएको छ, जनु यसर्ा सर्ावेि
भथयो वा सर्ावेि हुनपु ्यो ? यसले सावाजभनक र भनजी भनकायहरू संलग्न िराउन सक्छन् ?
 के सर्र्दु ायसाँि ठूलो संख्यार्ा अनपु भस्थभिको अवस्थार्ा आवश्यक सेवाहरू जारी राख्ने
सभु नभश्चि िना योजनाहरू छन् ? (स्रोि यहााँ)
o के प्रयोजनका वस्िु वा सेवाका प्रर्दायकहरू, यािायाि प्रबन्धकहरू, फोहोर व्यवस्थापन, र
अन्य र्हत्वपर्ू ा पवू ााधार संलग्न छन् ?
o के अन्य र्हत्वपर्ू ा पवू ााधार सचं ालन जारी रहेको सभु नभश्चि िने योजनाहरू छन् ?
स्रोिहरू

 िैर-औषधीय हस्िक्षेप (NPIs): िपाईको
ं निरपाभलकार्ा र्हार्ारीको भवस्िार सीभर्ि िने काया
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=dow
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4&Itemid=1179&lang=en
राभष्िय कोरोनोिाइरस जवाबी-भक्रया: फे रर खोल्ने भवस्िृि र्ािार्दिान, अर्ेररकन इन्टरप्राइज
इभन्स्टच्यटु (American Enterprise Institute)
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-responsea-road-map-to-reopening/
पारस्पररक (सार्ाभजक) र्दरू ी, सङ्िरोध, र एकान्ि बासोः भवस्िार कर् िना आफ्नो र्दरू ी कायर्
राख्नहु ोस्
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/socialdistancing.html
कोरोनािाइरस रोि २०१९ (कोभिड-१९) बारे व्यवसाय िथा रोजिारर्दािाहरूका भनभम्ि योजना
िथा जवाबी-भक्रयाका लाभि अन्िररर् सक्ष्ू र् भनर्देिन
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-businessresponse.html
भसभडसी (CDC) / भपएएचओ (PAHO) का प्रस्िुभिका अभिररक्त स्रोिहरू
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Community%20Mitigation%20
Toolkit_Guide_Supplemental_docs.pdf
सार्ाभजक र्दरू ीबारे जानकारी (एसभसभिएचएचएस जनस्वास््य भविाि)
http://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185_factsheet_
social_distancing.pdf
स्थानीय कोभिड-१९ भवस्िारका भवषयर्ा सर्र्दु ायहरूका भनभम्ि कर् िने रर्नीभिहरूको
कायाान्वयन (भसभडसी)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communitymitigation-strategy.pdf
सर्र्दु ायर्ा कोभिड-१९ को भवस्िारर्ा जवाबी-भक्रया, अन्िररर् सक्ष्ू र् भनर्देिन
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331421/WHO-COVID-19Community_Transmission-2020.1-eng.pdf
संक्रार्क रोि िथा र्हार्ारी इन्फ्लएु न्जाको जोभखर् र असर कर् िना िैर-औषधीय
जनस्वास््यका उपायहरू (भवश्व स्वास््य संिठन)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839eng.pdf?ua=1
भसभडसीको सर्र्दु ायर्ा कर् िने रूपरे खा
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communitymitigation-strategy.pdf
भसभडसीको स्कूल सरं चनाहरूका लाभि सक्ष्ू र् भनर्देिन
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/guidance-for-schools.html
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 कोभिड-१९ र सार्भू हक िेलाहरूका भनभम्ि भसभडसीको सक्ष्ू र् भनर्देिन
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/massgatherings-ready-for-covid-19.html
 ह्वाइट हाउसको सक्ष्ू र् भनर्देिनहरू (१६ र्ाचा २०२० अनसु ार)
https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirusguidance_8.5x11_315PM.pdf
 आवश्यक संवेर्दनभिल पवू ााधारको जनिभक्तका लाभि भनर्देिन, भडपाटार्ेन्ट अफ होर्ल्याण्ड
सेक्यरु रटी
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructureworkforce
 भबरार्ी हुनबाट रोकथार्, भसभडसी
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
र्ूल लक्ष्यहरू#४

उच्च जोभखर्का सर्हू हरू सरं क्षिर्ा ध्यान

र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#४

प्राथभर्किाका कायाहरू
िी सेवा-सभु विा स्थलहरूको एउटा बृहि् सच
ू ी ियार पाने, जहाँ उच्च-जोभखर्को
जनसख्ं या (सहायिा-प्राप्त बसोबास स्थल, वृिवि
ृ ाको सर्ुर्दाय, कै र्दखाना,
नजरबन्र्दी के न्रहरू आभर्द) लाई बास उपलब्ि िराओस्
सेवा-सभु विा स्थलहरूर्ा सि
ं र्ि रोकथार् िथा स्वच्छिाको आनीबानी र
आपूभिाका आवश्यकिाहरूको र्ूल्याङ्कन िनाु
भचभनएका िेद्यिाहरू (भपभपई, िाभलर्, सि
ं र्ि भनयन्त्रिको पिभि, आिन्िुक,
कर्ाचारीका िहहरू आभर्द) लाई सम्बोिन िनाु
उच्च-जोभखर्र्ा पने सर्ूहहरू (जस्िोः उच्च-जोभखर् हुने सेवा-सभु विा स्थलहरू
जाने कार् कर् िना)ु र्ा जोभखर् कर् िना भनर्देिनहरू ियार पानाु
घरबारभवहीन र कािजाि निएका आप्रवासीहरूसभहि भसर्ान्ि आबार्दीको भविेष
खाँचोर्ा ध्यान भर्दनु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
● के उच्च-जोभखर्को जनसख्ं या िथा जहााँ र्ाभनस िेला हुन्छन,् त्यस्िा स्थलहरूको बृहि् सचू ी
ियार पाररएको छ ? भनम्नसभहिोः
o घरबारभवहीन जनसंख्या ? (स्रोि) (स्रोि)
o र्दीघाकालीन सेवा-सभु वधा स्थलहरू ?
o अरू वृद्धवृद्धा आवास िथा सर्र्दु ायहरू ? (स्रोि)
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o
o
o
o
o
o
●
●
●
●
●

आवास-सेवा स्रोिहरू ?
कै र्दखानाहरू ? (स्रोि)
आश्यस्थलहरू ?
पजू ा िने स्थानहरू ? (स्रोि)
कािजाि निएको जनसख्ं या ? (स्रोि) (स्रोि)
अरू उच्च घनत्व िएको आवास जहााँ उच्च-जोभखर्को जनसंख्या बसोबास िने
हुनसक्छ ?
के िी सेवा-सभु वधा स्थलहरूको सक्र
ं र्र् रोकथार् िथा स्वच्छिाको आनीबानीको र्ल्ू याङ्कन
िथा प्रर्ाभर्करर् िररएको छ ?
के िी सेवा-सभु वधा स्थलहरूसाँि हालको संक्रार्क रोिबारे बेलैर्ा खबर िने क्षर्िा िथा जायज
र्ल
ु पर छ ?
भपभपई (PPE) को पग्ु र्दो पहुचाँ सर्ेट्न संक्रर्र् रोकथार्का लाभि नीभिहरू पालना िएको पक्को
िना उच्च-जोभखर् िएका सेवा-सभु वधा स्थलले भनर्देिन िथा स्थल-भनररक्षर्हरू पाएका छन् ?
o के भनयार्क सयं न्र यी सेवा-सभु वधा स्थलहरूको र्ल्ू याङ्कनर्ा सल
ं ग्न हुर्दाँ ै आएका छन् ?
के सेवा-सभु वधा स्थलहरूर्ा िएका उच्च जोभखर् सर्हू साँि आिन्िुकहरूको पहुचाँ प्रभिबभन्धि
िररएको छ ?
के उच्च-जोभखर् िथा सेवा कर् पाइरहेको जनसंख्याको सरु क्षा र आरोग्यिाका लाभि अभिररक्त
रर्नीभिहरू छन् ?

अभिररक्त प्रयोजनहरू
● के सर्र्दु ाय िथा स्वास््य-सेवाको नेित्ृ व विा भनयार्क अभधकारीहरूको सम्पका र्ा छन् ?
● के उच्च-जोभखर् िएको जनसख्ं या स्वयं-सङ्िरोध सहायिाको पहुचाँ पाउन सक्षर् छन् ?
● िी असरु भक्षि सेवा-सभु वधा स्थलहरू जहााँ पभु ि िएका रोिीहरू भचभनएका छन,् त्यहााँ कीटार्र्ु क्त
ु
पाने भवभधको भवकास िररएको छ, र यी सेवा-सभु वधा स्थलहरू फे रर खोल्न के र्ानकहरू ियार
पाररएका छन् ?
स्रोिहरू

 अर्ेररकी भसभडसीको घरबारभवहीन आश्यस्थलहरूका लाभि अन्िररर् सक्ष्ू र् भनर्देिन https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homelessshelters/plan-prepare-respond.html
 स्वास््य सेवा ढााँचार्ा स्वास््य-सेवाकर्ीहरूर्ाझ कोभिड-१९ का सिं ाभवि जोभखर्का कारकको
र्ल्ू याङ्कनका लाभि भवश्व स्वास््य संिठनको आचार संभहिा
https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potentialrisk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-healthcare-workers-in-a-health-care-setting
 सार्र्दु ाभयक रूपर्ा कर् िना भसभडसी / भकङ्ि काउन्टीको सक्ष्ू र् भनर्देिन (जसर्ा नभसाङ्ि िथा
र्दीघाकालीन सेवा सभु वधाहरूबारे जानकारी सर्ेभटएका छन)् https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf
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 भनभर्टयान्नका लाभि भनभर्ाि (Built for Zero): सार्र्दु ाभयक सर्ाधानहरू – घरबारभवहीन
बाभसन्र्दाहरू https://community.solutions/covid-19-and-homelessness/
 सङ्कट अवस्थार्ा प्रजनन स्वास््य https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/tools/crisissituations.htm
 कोभिड-१९, एचआइिी (HIV), र एभन्टरे िोिाइरल्स (antiretrovirals) बारे प्रश्न-उिर (भवश्व
स्वास््य संिठन) https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-andantiretrovirals
 यौन िथा प्रजनन स्वास््य (SRH) का लाभि न्यनु िर् प्रारभम्िक सेवा एकर्ष्ठु सझु ाव (MISP) को
िीक्ष्र्िर सन्र्दिाhttps://iawg.net/resources/misp-reference
 र्ख्ु य जनसंख्या-के भन्द्रि एचआइिीहरूर्ा कोभिड-१९ को असर कर् िने रर्नीभिक धारर्ाहरूhttps://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kp-strategicconsiderations-covid-19.pdf
 कोभिड-१९ का सर्यर्ा अभधकार- एउटा प्रिावकारी, सार्र्दु ाभयक नेित्ृ व हुने जवाबी-भक्रयाका
लाभि एचआइिीबाट भसके का पाठहरू https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-andcovid-19
 जेल िथा नजरबन्र्दीका अन्य स्थानहरूर्ा कोभिड-१९ को ियारी, रोकथार् िथा भनयन्रर्
(२०२०) http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-andhealth/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
 जो र्ाभनस लािऔ
ु षध प्रयोि िछा न् र कै र्दखानार्ा छन,् भिनीहरूका लाभि कोभिड-१९ एचआइिी
रोकथार्, उपचार, स्याहार, िथा सहायिा https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html
 कै र्दखाना िथा भहरासिका संरचना कोभिड-१९ का लाभि बृहि् जवाबी-भक्रयाका अि
ं हुन् https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30058X/fulltext
 आविजावि िथा सीर्ा-आरपार सहकायार्ा जनस्वास््य क्षर्िा-िवनका लाभि हािे-पस्ु िक https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacitybuilding-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
 कोरोना िाइरस रोि (कोभिड-१९) प्राभवभधक भनर्देभिकाोः र्ानवीय काया, भिभवर, र अरू कर्जोर
ढााँचाहरू https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
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guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
कोभिड-१९ को पररप्रेक्षर्ा प्रवेि स्थलहरू (अन्िरााभष्िय भवर्ानस्थल, बन्र्दरिाह, िथा
सडकयारहु रू) र्ा भबरार्ी यारहु रूको व्यवस्थापन https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoVPOEmgmt-2020.2-eng.pdf
कोभिड-१९ संकटका र्ध्यर्ा फरक लैङ्भिक अभिर्ख
ु ीकरर् िएका व्यभक्त (LGBTQ)
सर्र्दु ायका धेरैको जीवन िथा जीभवकोपाजान जोभखर्र्ा https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020FINAL.pdf?_ga=2.237224896.1501546044.15863935712145181974.1586393571
कोभिड-१९ को पररप्रेक्षर्ा ठूलो सख्ं याको िेलाबारे डब्ल्यएु चओको जोभखर् र्ल्ू याङ्कन िथा
भबर्ार घटाउनेसम्बन्धी कायासचू ी कसरी प्रयोि िने https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-andmitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
कोभिड-१९ को पररप्रेक्षर्ा धाभर्ाक नेित्ृ व िह िथा आस्थार्ा आधाररि सर्र्दु ायहरूका लाभि
व्यावहाररक धारर्ा िथा भसफाररिहरू https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-andrecommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-thecontext-of-covid-19
कोभिड-१९ प्रकोपका बेला र्ानभसक स्वास््य िथा र्नो-सार्ाभजक धारर्ाहरू https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocialconsiderations-during-the-covid-19-outbreak

र्ल
ू लक्ष्य#५

स्वास््य-सेवा सञ्चालन यथावि राख्न र उच्च र्त्ृ यर्दु रबाट टाढै रहन स्वास््य प्रिालीलाई सदृु ढ
पानाु िथा भवस्िार िनाु

र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#५

प्राथभर्किाका कायाहरू
खास सर्यर्ा अस्पिालको अभििोि र्दर (सर्ग्र िथा सख्ि स्याहार) र प्रवभृ त्तका
आिारर्ा िभवष्यर्ा अभििोिका आवश्यकिाहरूको पररयोजनाबारे खोज्नु
अस्पिालहरूले आपािकालीन योजनाहरूलाइ सभिय बनाएको र वैकभल्पक िथा
सार्ान्य भचभकत्सा िभिभवभिहरूलाई घटाउने उपायहरू थालेको पक्का िनाु
खास सर्यर्ा सवं ेर्दनभिल सेवा-सभु विा स्थलहरूर्ा भपभपई उपलब्ििा पत्तालिाउनु
भपभपई खररर्द िथा उत्पार्दनका भवकल्प पत्तालिाउनु
सख्ि उपचार क्षर्िाको भवस्िारका लाभि नयाँ योजनाहरू थाल्नु
स्याहारका लाभि भबरार्ीहरूलाई प्राथभर्किा भर्दन स्पष्ट र्ापर्दण्ड ियारी भनभम्ि स्वास््य
अभिकारीहरूसँि कार् िनाु र सख्ि भबरार्ीहरूका लाभि भसफाररि प्रिाली स्थाभपि िनाु
सार्ान्य स्वास््य सेवा र्दिााबाट कोभिड-१९ आिभं कि भबरार्ीहरूको परीक्षि िथा र्दिाा
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नै फरक िना योजना थाल्नु
स्वास््य-सेवाकर्ीहरूको सम्पका िथा सि
ं र्ि पत्तालिाउनु र प्रिालीको क्षर्िार्ा पने
असरको र्ल्ू याङ्कन िनाु
कर्ाचारीहरूर्ा भबर्ारका सक
ं े ि िथा लक्षिहरू र्दैभनक परीक्षि िने योजनाहरू थाल्नु
अभहले भबरार्ीको चाप (आिभं कि िथा पभु ष्ट िएका), अस्पिाल िनााको सख्ं या
जाँचबझ
ु , र कर्ाचारी आवश्यकिाबारे छलफल िना र्दैभनक सञ्चालनसम्बन्िी सञ्चारको
स्थापना िनाु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
● के सर्र्दु ायर्ा िएका स्वास््य सेवा-सभु वधा स्थलहरू भि सबैलाई स्याहार िना सक्षर् छ जसलाई
त्यसको खााँचो छ ? (स्रोि)

●

●
●
●
●

o के अस्पिालहरूर्ा र्ािको स्िरअनसु ार भनरन्िर र्ल्ू याङ्कन िना र िी सभु वधाहरू अभिििू
हुर्दाँ ा खिरार्ा पाने जोभखर् बझ्ु ने कुनै प्रभक्रया छ ? के यो प्रभक्रयाले िपाईको
ं सर्र्दु ायलाई
भपभपईसम्र् पहुचाँ िथा बााँडफााँडर्ा योिर्दान भर्दनसक्छ ? के भवकल्प, िर्ु स्िर-भनयन्रर्, प्राभप्त,
वा उत्पार्दनका भवकल्पहरू छन् ?(स्रोिहरू िल हेनाहु ोस)् ? (स्रोिहरू यहााँ, यहााँ, र यहााँ)
o के स्थानीय स्वास््यका सेवा-सभु वधा स्थलहरूसाँि अद्यावभधक आपािकालीन योजना छ, र
यसलाई इओसी (EOC) साँि बााँभडएको छ ?
o के स्वास््य र इएर्सी (EMS) प्रर्दायकहरूसाँि ित्कालको खााँचो परू ा िना पयााप्त भपभपई छन् ?
प्रक्षेभपि आवश्यकिाहरू ?
o के र्दरू -स्वास््य (telehealth) क्षर्िा उपलब्ध छ र इन्टरनेट जडानले धान्न सक्छ ?
भबरार्ी वा कर्ाचारीहरूर्ा प्रयोििालाद्वारा सासा-भसओिी-२ (कोभिड-१९) िएको पभु ि िएपभछ
के सम्पका र्ा आएको र सम्पका पभहल्याउने कार्को सर्ीक्षा िररएको छ ? के जो सम्पका र्ा आयो,
त्यसबारे सचू ना िररएको छ र उच्च-जोभखर्र्ा परे का कर्ाचारीहरूलाई १४ भर्दनका लाभि कार्बाट
बाभहर राख्न भवचार िररएको छ ? (स्रोि)
o स्वास््य-सेवाकर्ीहरूका भनभम्ि प्राथभर्किा परीक्षर्का क्षर्िाहरू उपलब्ध छन् ?
के फ्लूको र्ौसर् चभु लएका बेला भनर्ोभनया र इन्फ्लुएन्जा िनााको सार्ान्य संख्याका भबरार्ीर्ा
पााँचर्देभख र्दि िर्ु ा धेरै बढोिरी िए स्याहारका वैकभल्पक स्थल स्थापना िररएका छन् ? (स्रोि)
के सेवा-सभु वधा स्थलहरूले भनयभर्ि भबरार्ी-सेवाका लाभि अको सर्य भर्दन र पनु ोःप्राथभर्किार्ा
राखेको छ ?
के उपचार-के न्द्रहरूले इन्फ्लुएन्जाजस्िा भबर्ारी र / वा श्वास-प्रश्वासका अंिर्ा हुने संक्रर्र्का
लाभि आपािको उपचार भनधाारर् िने फोन नम्बरहरू ियार पारे का छन् ?
अस्पिालको क्षर्िा भवस्िार िना भनम्न भवभिि योजनाहरू छन:्
o थप िेभन्टलेटर क्षर्िासभहि सख्िको स्याहार/सघन उपचार कक्षको क्षर्िा/िरीर बाभहरभस्थि
भझल्लीसम्बन्धी अभक्सजनका साथ उपचार भवस्िार िने ?
o सबै भबरार्ीलाई सह-िक्त
ु ान जररवाना िथा भबर्ाका रोकटोकहरू हटाएर र्दईु र्देभख िीन
र्भहनाका लाभि भचभकत्सकको भसफाररिर्ा औषधीहरू भर्दलाउने ?
o हुलाकर्ाफा ि पाउने वा अरू टाढैबाट पनु ोःऔषधी िररभर्दने संयन्रहरूको प्रस्िाव अभघसाने ?
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o िी भबरार्ीहरू जो भसभकस्ि छन,् उनीहरूका लाभि अस्पिालका स्रोिहरू संरक्षर् िने ?
o परीक्षर् प्रश्नहरू वा िइरहेका परीक्षर्हरूका आधार जस्िा एकान्ि बासका सावधानीहरूका
लाभि एकाएक सरुु हुने अग्र-सभक्रय सक्र
ं र्र् भनयन्रर्का उपायहरूका भनभम्ि भवद्यिु ीय
भचभकत्सा भववरर् प्रर्ालीको प्रयोि िने ?
o कोभिड-१९ का आिभं कि वा पभु ि िएका भबरार्ीहरूका लाभि सर्ग्र रूपको अिं रंि
एकाईहरूको ियारी ?
o जसले अिावर्ा स्रोि भवभनयोजन भनयर्न िनेछ, भनर्ायहरूर्ा के भन्द्रि स्याहार योजनाहरूको
सक
ं टका र्ानकहरू भनयर्न िने ?
o भचभकत्साकर्ीहरू संक्रभर्ि िएको अवस्थासभहि स्वास््य-सेवाको जनिभक्त बढाउने ?
o प्रर्दायकहरू (भचभकत्सक र पररचाररका / नसा) लाई आकभस्र्क प्रर्ार्-पर जारी िने
प्रभक्रयाहरू ियार पाने ?
o भचभकत्सा वृभद्ध क्षर्िा बढाउन द्रुि िाभलर् भर्दने ?
o भचभकत्सा परीक्षकहरूको क्षर्िासभहि िव व्यवस्थापन यथाभस्थभिर्ा राख्ने, िविृहर्ा हुने
चाप घटाउने, र्ृत्यक
ु ो प्रर्ार्-पर चााँडो जारी िने, र स्रोिहरूको खााँचो परू ा िने ?
o फोहोर सरु भक्षि रूपर्ा व्यवस्थापन ?
o संकटका बेला आरोग्य िथा र्ानभसक स्वास््य सहायिा उपलब्ध ?
o स्वास््य-सेवाका कर्ाचारीको ध्यानिंिबाट बाँच्न उनीहरूको पररवारलाई सहयोिी स्रोिहरू
उपलब्ध ?
● के सेवा-सभु वधा स्थलहरूले भनयभर्ि रूपर्ा भनम्न पनु ोःर्ल्ू याङ्कन िरररहेका छन:्
o अभधिोि र्दरहरू ?
o भपभपई आपिू ी िथा अनर्ु ाभनि प्रयोि र्दर ?
o सख्ि स्याहार क्षर्िा ?
o िेभन्टलेटर र अभक्सजन क्षर्िा ?
o स्याहार योजनाहरूका संकटका र्ापर्दण्डलाई सभक्रय पाने / फै लाउने आरम्ि भबन्र्दु ?
 अभिररक्त प्रयोजनहरू
 के स्थानीय आपािको उपचार भनर्ाय िथा सक्र
ं र्र् रोकथार् / भनयन्रर् र्स्यौर्दाहरूले कोभिड-१९
को जोभखर्लाई प्रभिभबभम्बि िछा न् ?
 के जवाबी र्स्यौर्दाहरू स्थाभपि छन् र आिभं कि भबरार्ीहरू िथा अनसु न्धानर्ा रहेका व्यभक्तका
लाभि भि कायाान्वयनर्ा छन् ? (स्रोि)
o के जवाबी र्स्यौर्दाहरूर्ा एकान्ि बास वा सङ्िरोधबाट बाभहर आउने चरर्हरू सर्ावेि
छन् ?
 के सरूवा-रोिी राख्ने कक्षहरू, पहुचाँ -भनयन्रर् प्रवेि भबन्र्दहु रू, र कीटार्र्ु क्त
ु भवभध जस्िा
वािावरर् भनयन्रर्हरू कार् िने अवस्थार्ा छन् ?
 के अस्पिालहरूले परीक्षर् र्स्यौर्दाहरू भनर्ाार्का लाभि राज्य / स्थानीय जनस्वास््य
प्रयोििालाहरू, व्यापाररक प्रयोििालाहरू, र िैभक्षक भसफाररि प्रयोििालाहरूसाँि सम्बन्ध
स्थापना िरे का छन् ?
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 के अस्पिालहरूले र्ृत्यपु भछको प्रत्याभिि वृभद्ध व्यवस्थापन िना अभन्िर्संस्कार-िृहहरू,
र्दाहिृहसाँि सम्बन्ध स्थापना िरे का छन् ?
 सेवा-सभु वधा स्थलहरूले भनम्नसभहि र्हत्त्वपर्ू ा आपभू िाहरूका भनभम्ि उपायहरू ियार पारे का छन:्
o वैकभल्पक आपभू िाकिााहरूको व्यवस्था ?
o अभधक बाधा छल्न िोर्दार्हरूको वृभद्ध ?
o अनावश्यक प्रयोि घटाउन के भन्द्रकृ ि िोर्दार्हरू ?
o भपभपईको प्रयोि िथा पनु ोःप्रयोि बढाउन सरं क्षर्, पनु ोःप्रयोि, र र्दोहोरो िोिको िैलीको
प्रयोि िर्दै ? (स्रोि)
o एन९५ (N95) श्वासोपकरर्हरूको ठीक नापो जााँच्ने क्षर्िाहरूर्ा वृभद्ध ?
o आपभू िा िथा प्रबन्धको श्ृख
ं लालाई बभलयो बनाउन र्द्दिका लाभि भनजी क्षेरलाई सल
ं ग्न
िराउने ?
 के थप कर्ाचारी भनयक्त
ु िररएको िथा िाभलर् भर्दइएको (यसर्ा िाभलर्का लाभि िैभक्षक भचभकत्सा
के न्द्रहरूबाट फाइर्दा पाउन सभकन्छ र स्वयसं ेवक कर्ाचारी, कार्र्ा नभनस्के का स्वास््य-सेवा
व्यवसायी, वा भवभिि भचभकत्सा िथा नभसाङ्िका भवद्याथीसाँि सम्पका िना सभकने हुनसक्छ) छ ?
 के व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षेरबाभहरको कार्का लाभि बहु-िभू र्काको िाभलर् (उर्दाहरर्का
लाभि, औषधी भवक्रेिा / फार्ेभसस्ट, भचभकत्सकसरहका नसा, भचभकत्सक जसले प्रासंभिक
क्षेरहरूर्ा भविेषज्ञिा हाभसल िरे का हुन्छन)् भलइसके का छन् ?
 के सञ्चालन कायाहरूर्ा सहायिाका लाभि िैर-संवेर्दनभिल कर्ाचारीलाई र्दोस्रो उद्देश्यका रूपर्ा
कार्र्ा लिाउने योजना छ ?
 के स्वास््य-सेवा स्थलहरूले आिभं कि िथा पभु ि िएका कोभिड-१९ का भबरार्ीहरूलाई
आपिको उपचार भनधाारर् िथा सेवार्ा सर्भपाि स्थलहरूका के ही िाि भकटार्र्ु क्त
ु पाने िथा फे रर
खोल्ने कायाभवभध ियार पारे का छन् ?
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स्रोिहरू

 िठबन्धन भपभपई आपभू िाकिाा ि्याङ्क-पािो (Alliance PPE Supplier Spreadsheet)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmv
s3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing
 यएु सएफभडए (USFDA) को िल्यभचभकत्सकीय एन९५ (N95) श्वेिसचू ी
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource3surgi
caln95.html
 यएु सएफभडए (USFDA) को के एन९१ (KN95) श्वेिसचू ी
https://www.fda.gov/media/136663/download
 अर्ेररकार्ा कोभिड-१९ का भनभम्ि आपािकालीन भचभकत्सा सेवा (EMS) प्रर्ालीहरू िथा
९११ सावाजभनक सरु क्षाको जवाबी बाँर्दु ाहरू (PSAPs) का लाभि अन्िररर् भनर्देिन https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
 स्वास््य-सेवा संरचनाहरूर्ा कोभिड-१९ को परीक्षर्स्वरूप कोरोनािाइरस रोि २०१९ (कोभिड१९) पभु ि िएको भबरार्ी वा रोि अनसु न्धानर्ा रहेको व्यभक्तका लाभि संक्रर्र् रोकथार् िथा
भनयन्रर्का लाभि अन्िररर् भसफाररिहरूhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-controlrecommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%
2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrolrecommendations.html
 एन९५ श्वासोपकरर्हरू (N95 Respirators) को आपभू िा अनक
ु ू लिर्् पाने रर्नीभिहरू
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respiratorsstrategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fc
oronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
 नवीन कोरोनािाइरस (COVID-19) का लाभि संक्रर्र् रोकथार् िथा भनयन्रर् (IPC) भनभम्ि
भवश्व स्वास््य संिठनको िाभलर्
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
 स्याहारको भवपि र्ानक (Crisis Standards of Care) https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/63/crisis-standards-of-care/0

र्ल
ू लक्ष्य#६

जोभखर् सञ्चार िथा सर्र्दु ाय सग्ं लनिा बढाउनु

र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#६

प्राथभर्किाका कायाहरू
सर्ुर्दायको नेिृत्व िह िथा सर्दस्यहरूलाई भनयभर्ि जानकारी भर्दन भववरि प्रस्िुभिको
सर्यान्िर ियार पानाु
सन्िुभलि र पुभष्ट िररएका जानकारी प्रर्दान िना;ु अभनभिििा िए सञ्चार निना;ु नराम्रो
सर्ाचारर्ा भर्ठास निनाु वा सि
ं ाभवि प्रिभिको वाचा निनाु
सर्ुर्दाय, व्यापार, िाभर्ाक, र अन्य नािररक सर्ाजको नेिृत्व िहलाई उनीहरूका
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सरोकारवालाहरूका लाभि जानकारीको भवश्वसनीय स्रोिबाट सस
ु भज्जि बनाउन सल
ं ग्न
िराउनु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
● के सर्र्दु ायको नेित्ृ व िहले चालु िभिभवभधहरूबारे छलफल िना सरकारी र िैर-सरकारी सिं ठनहरू
(नीभि, भिक्षा, आभर्द) का भवभिन्न क्षेरहरूसाँि भनयभर्ि र प्रिावकारी रूपर्ा सञ्चार िर्दै छ ?
(स्रोि)
● के सर्र्दु ायको नेित्ृ वले र्दैभनक रूपर्ा सर्र्दु ायर्ा बस्ने र कार् िने व्यभक्तहरूसाँि सञ्चार िर्दैछ ?
o के सबैिन्र्दा प्रिावकारी सञ्चार भवभधहरू खटु ् याइएको छ ?
o के र्हत्वपर्ू ा संचारहरू सबैजनासम्र् पग्ु न सक्छन् ?
o के आपािकालीन सिका प्रर्ाली ियार छ र त्यसलाई जााँभचएको छ ?
o के जानीजानी प्रचार िररएका िलि जानकारी वा झभु क्कएर िएका िलि जानकारी हटाउन
प्रिावकारी िरीका छ ?
● के भवश्वाभसला प्रवक्ताहरू फे ला पारे को र सर्र्दु ायर्ा र्हत्त्वपर्ू ,ा ि्यपरक सन्र्देिहरू प्रसार िना
िोभकएको छ ? (स्रोि)
● के चलायर्ान सञ्चारहरू अवरुद्ध / र्दघु टा नार्ा परे को अवस्थार्ा इओसी र अग्रपङ्भिर्ा कार् िने
व्यभक्तहरूका लाभि सञ्चार योजनाहरूको भनरन्िरिा सर्ीक्षा िररएको छ ?
● के नेित्ृ व िह र भनर्ायकिााहरूका लाभि र्हत्वपर्ू ा जानकारी आवश्यकिाका सर्हू ियार पाररएको
छ ? के यसले सभजलैसाँि अनलाइन पहुचाँ योग्य सावाजभनक जानकारी आवश्यकिाहरू राख्न र्द्दि
िछा ?
अभिररक्त प्रयोजनहरू
 के सर्र्दु ाय संलग्निाका प्रयासहरू भविेष रूपर्ा िौर् वा कािजपर निएका आबाभर्दसभहि
भसर्ान्िकृ ि जनसंख्यासम्र् पग्ु छन् ? के संक्रभर्ि वा जोभखर्र्ा रहेको जनसंख्यासम्र् सञ्चार
िना ियार र अनक
ु ू ल सन्र्देि िथा सयं न्र छन् ?
 के अर्ेररकी सांकेभिक िाषा िथा ब्रेलभलभपसभहि बहुिाषाहरूर्ा सार्ग्री उपलब्ध छन,् र
िपाईको
ु ि छन् ?
ं सर्र्दु ायका सबै जनसंख्याका लाभि सल
 के जानीजानी प्रचार िररएका िलि जानकारी वा झभु क्कएर िएका िलि जानकारीबारे
र्ाभनसका धारर्ा, भवश्वास, र श्ोिहरूलाई सही िररकाले / सर्योभचि जानकारीको भनभर्दाि
स्रोि, भनिरानी, र सम्बोधन िने रर्नीभि ियार छ ?
 के भवद्यर्ान आपािकालीन संयोजन िथा आपािकालीन सावाजभनक सच
ू ना संरचनाहरूलाई
सभक्रय िुल्याइएको छ ?
स्रोिहरू

 सिं ाभवि कोरोना िाइरस २०१९ (कोभिड-१९) को जोभखर्र्ा िएका लाभि जोभखर् र्ल्ू याङ्कन
िथा जनस्वास््य व्यवस्थापनका लाभि अर्ेररकी अन्िररर् भनर्देिनोः प्रयोििालाद्वारा पभु ि िररएका
रोिीहरूको िौिोभलक जोभखर् िथा सम्पका र्ा आएका व्यभक्त
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-healthrecommendations.html
 स्वास््य-सेवा स्थलहरूका लाभि भवश्व स्वास््य संिठनको कोभिड-१९ बारे जोभखर् सञ्चारका
भनभम्ि एकर्ष्ठु सझु ाव
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https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482
कोभिड-१९ साँि सम्बभन्धि सार्ाभजक लाञ्छनाको रोकथार् िथा सभम्बधन िनाका लाभि भवश्व
स्वास््य संिठनको र्ािार्दिान
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigmaguide.pdf
सावाजभनक स्वास््य जोभखर् िथा भवपि सञ्चारका सवोकृ ि ररवाज
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_Public_
Health_Risk_and_Crisis_Communication
सावाजभनक स्वास््यका आपाि अवस्थार्ा सञ्चार जोभखर्
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd=3
&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
टेभफनेट (TEPHINET) जोभखर् सञ्चार िाभलर्
https://www.tephinet.org/risk-communication-training-english
डब्ल्यएु चओ (WHO) को ठूलो संख्यार्ा हुने िेलाहरूोः र्ख्ु य धारर्ाहरू
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/717805/retrieve
अर्ेररकी भसभडसी- प्रिावकारी प्रवक्ताका िर्ु हरू
https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.asp

र्ूल लक्ष्य#७

कोभिड-१९ र्हार्ारीद्वारा भसभजाि आभथाक िथा सार्ाभजक पररिार्हरू कर् िनाहु ोस्

र्ल
ू लक्ष्यका
लाभि
आवश्यक#७

प्राथभर्किाका कायाहरू
कर्जोर जनसख्ं यार्ा र्हार्ारीको असरलाई सम्बोिन िना सयं न्त्र स्थाभपि िनाु (जस्िोः
स्कूल खाना कायािर्हरूर्ा भनिार खाद्य असरु भक्षि पररवारहरू)
प्रर्ुख जनिभक्त क्षेत्रहरूर्ा सार्ाभजक र्दूरीका उपायहरूको असरको र्ूल्याङ्कन िनाु िथा
घटाउनु (स्वास््य-सेवा, सावाजभनक सेवा, आभर्द)
स्थानीय अथािन्त्रर्ा सार्ाभजक र्दूरी कायर् िने उपायहरूको र्दोस्रो-िर्को असरको
र्ूल्याङ्कन िनाु
स्थानीय कर राजस्वहरूर्ा व्यवसाय बन्र्दले िने असरको र्ूल्याङ्कन िनाु र सरकार
सञ्चालन भनयभर्ि िएको पक्को िना राज्य / सघं ीय सहायिार्ा पक्षपोषि िनाु
सार्ाभजक र्दूरी कायर्का उपायहरूका लाभि आभथाक भनरूत्साहनहरू भचन्नु िथा
त्यसलाई घटाउने कार्िफा कार् िनाु
सञ्चालनसम्बन्िी आवश्यकिाहरू
 के जसलाई औषधी खााँचो छ, उहााँहरूलाई उपलब्ध िराउन सभकन्छ िन्ने खालको रर्नीभि ियार
िएको पक्का िना सभकन्छ ? (स्रोि)
 घरै र्ा बस्ने, सार्ाभजक र्दरू ी कायर् िने आर्देिका बेला, के सर्र्दु ाय प्रिाभवि जनसंख्यालाई
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आवश्यक स्रोिहरू (उर्दाहरर्का लाभिोः खाद्यान्न, स्वास््य-सेवा, अन्य आवश्यकिाहरू) प्रर्दान
िना सक्षर् छ ? (स्रोि)
अभिररक्त प्रयोजनहरू
 के छरभछर्ेकर्ा खाद्यान्न भविरर् िथा र्दैलो-र्दैलोर्ा सेवा परु याउने प्रावधानर्ा सहयोि िनासक्ने
कुनै व्यवस्था ियार छ ?
o के सर्र्दु ायका नक्िा ठीक र अद्यावभधक िररएका छन् ?
o के सर्र्दु ाय िरी र्दैलो-र्दैलो भविरर्का लाभि िोभकएका उप-विाहरू छन् ?
 व्यवसाय बन्र्द हुने िथा कायाक्रर्हरू रद्द / स्थभिि िएकाले उत्पन्न बाधापभछ आभथाक उत्थानका
लाभि कुनै अग्र-सभक्रय योजना छ ?
 के जोभखर्र्ा िएको जनसख्ं यार्ा सार्ाभजक र्दरू ी, सङ्िरोध, र / वा एकान्ि बासका
चनु ौभिहरूलाई घटाउने कुनै योजनाहरू छन् ? (स्रोि)
 यभर्द भनयभर्ि भविािहरू असक्षर् िए िने आवश्यक सेवाहरूको बन्र्दोबस्िका लाभि अरू भनकाय
वा सरकारी िहहरूर्ा सहायिा अनरु ोध िना योजना वा प्रभक्रयाहरू छन् ?
 के पारस्पररक सघाउ सम्झौिाहरू कायाान्वयनर्ा छन् ? (स्रोि)
 के यभर्द स्कूल / भिि-ु स्याहारहरू बन्र्द िएका कारर् स्याहारकिााहरूलाई पररवार भबर्दालिायि
छुरट्ट भलनभर्ल्ने व्यवस्था ियार छ िनेर सभु नभश्चि िने योजना छन् ?
स्रोिहरू

 य.ु एस. नेसनल रे स्पोन्स फ्रेर्वका (U.S. National Response Framework):
https://www.fema.gov/media-library-data/15828255901942f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028
v1040.pdf
 भफर्ा (FEMA) को भनयभर्ि भनर्देिन पररपर, र्ाचा २०१८
https://www.fema.gov/media-library-data/15208784932351b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch201
8.pdf
 अर्ेररकी भसभडसी (USA CDC) – जनस्वास््य पारस्पररक सघाउ सम्झौिाहरू – भसफाररि
िररएका प्रावधानहरूको एउटा सचू ी:
https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf
 यरु ोपेली भसभडसी (European CDC) – कोभिड-१९ को जवाबी-भक्रयार्ा सार्ाभजक र्दरू ीका
उपायहरूसम्बन्धी धारर्ाहरू:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-socialdistancing-measuresg-guide-second-update.pdf
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