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स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम

कोयोना बाइयस (2019-nCoV) सम्फन्धी स्वास््म ऺेत्रको प्रथतकामट
फुधफाय | १५ भाघ २०७६ (२९ जनवयी २०२०)

2019-nCoV ऩहहरो केस चीनको हुफेई प्रान्तफाट रयऩोटट गरयएको
थथमो जुन अहहरे चीन फाहहय १४ वटा दे शहरूभा दे खिएको रयऩोटट

गरयएको छ । हवश्व स्वास््म सॊ गठनका अनुसाय नमाॉ 2019nCoV को सङ्क्रभण, भानव-दे खि भानव प्रसायणको गहनता य
योगको गम्बीयताको फाये भा थोयै भात्र जानकायी उऩरब्ध छ।
मद्यहऩ 2019-nCoV केसको भृत्मु दय (Case Fatality Rate) SARS

य MERS को तुरनाभा धेयै कभ छ | 2019-nCoV को फाये भा
हवस्तृत जानकायी आउन फाॉकी नै छ य हार अन्म योग सॊ ग
तुरना गनट चाॉडो हुन्छ ।

चीनभा ऩुष्टी बएका केसहरू: ४५३७
चीनभा भृत्मु हुनक
े ो सॊख्मा: १०६

- थत्रब ुवन अन्तयाटहष्डम थफभानस्थरभा २४ सै घण्टा सॊ चाथरत हेल्थ
डेस्कभा

आगन्तुक

मात्रुहरुको

thermal

scannar

भापटत

screening गदाट आज कुनैऩथन सॊ कास्ऩद केस नबएको |

- याहष्डम जनस्वास््म प्रमोगशाराफाट 2019-nCoV को RT PCR
हवथधफाट ऩरयऺण शुरु गरयएको छ |
अन्तयाटहष्डम

थफभानस्थरभा

सॊ कास्ऩद

केसहरुराई

छ |

WHO जोखिभ थनधाटयण
चीन: धेयै उच्च

- ऩाटन स्वास््म हवऻान प्रथतष्ठानभा १५, शुरयाज ट्रहऩकर तथा
सरुवा योग अस्ऩतारभा ५, थत्रब ुवन अन्तयाटहष्डम थफभानस्थरभा

हवश्वबय: उच्च

ऩुष्टी बएका केसहरू : ५६

2019-nCoV का केसहरुराई छु ट्टै याख्ने व्मवस्था थभराएका छन्

सुयखऺत रुऩभा अस्ऩतार ऩुमाटउन थफशेष एम्फुरेन्सको व्मवस्था

ऺेत्रीम स्तय: उच्च

अन्म प्रबाहवत दे शहरु: १४

- ५ वटा हफ अस्ऩतारहरु य १३ वटा सेटेराइट अस्ऩतारहरुरे

- थत्रब ुवन

2019-nCoV सम्फन्धी हवश्वव्माऩी खस्थथत:
हवश्वबय ऩुष्टी बएका केसहरू: ४५९३

भुख्म प्रथतकामटहरू:

५ सेट Personal Protective Equipment (PPE) को व्मवस्था

(* १४ भाघ २०७६ सम्भभा)

गरयएको छ बने थऩ सेटको स्टक याखिएको छ |
- 2019-nCoV को सम्फन्धभा प्रदे श सयकाय, साभाखजक हवकास
भन्त्रारम, प्रदे श स्वास््म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्रहरु
सॊ ग थनयन्तय रुऩभा सभन्वम य सहकामट गने सम्मन्त्रको हवकास
गरयएको छ |
- स्वास््म सखचफज्मूको अध्मऺताभा दै थनक रुऩभा उच्च
ऩदाथधकायीहरु सहहतको फैठकरे प्रथतकामटको अनुगभन गने
गये को छ |

- टे कु अस्ऩतारभा आज 2019-nCoV सॊ रभणको आशॊकाभा
हवश्व

स्वास््म

सॊ गठनरे

Public

Health

Emergency

of

International Concern (PHEIC) घोषणा नगये ता ऩथन intermediate
level of alertness भा यहन सदस्म याष्डराई सुझाफ ददएको छ |
अन्तययाहष्डम मात्रा य व्माऩायभा कुनैऩथन प्रथतफन्ध थसपारयस गयीएको
छै न |

२३ जनवयी २०२० भा एक जना सॊ कास्ऩद थफयाभीको throat
swab को जाॉच गदाट नथतजा positive आएको य तत्ऩश्चात थऩ
३ वटा सॊ कास्ऩद केसहरुको याहष्डम जनस्वास््म प्रमोगशाराभा

ऩरयऺण गयीएको य सफै नथतजाहरु नकायात्भक आएका छन् |
आज कुनै नमाॉ सॊ कास्ऩद केस आएको छै न |

Negative:
3

Pending:
0

गदाट साभान्म दे खि ७ जना घय ऩठाइएको |
2019-nCoV सम्फन्धी श्रोत एवॊ साभाग्रीहरू:
2019-nCOV सम्फन्धी थऩ श्रोतहरु स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्त्रारम/
HEOC वा EDCD को वेफ ऩोटटर/ साभाखजक सॊ जारभा उऩरब्ध छ |
स्वास््म य जनसॊ ख्मा भन्त्रारम सफै ऺेत्रका अथधकायीहरू य

2019-nCoV का सम्फन्धभा नेऩारको वतटभान खस्थथत:

Positive:
1

ऩरयऺण गयाउन आएका ८ जना थफयाभीहरुको प्रायखम्बक जाॊच

साझेदायहरूफाट प्राप्त सभथटन एवॊ राई धन्मवाद ऻाऩन गदटछ |
2019-nCoV IEC
HUB Hospitals
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स्वास््म आऩतकारीन कामटसॊचारन केन्र

पोन: ०१-४२५०८४५, फ्माक्स: ०१-४२५०८४२,
ईभेर: heocmohp@gmail.com,वेफ: heoc.mohp.gov.np, fb:fb.com/HEOC

Total:
4

*थभथत: २०७६ भाघ १५ गते

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

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

