कोभिड-१९ केश इन्िेस्टिगेसन तथा कन्याक्ि ट्रेभसिं ग टिम
परिचालन तथा व्यवटथापन भनर्दे स्शका, २०७७
(नेपाल सिकाि, मस्न्िपरिषर्दबाि टवीकृत भमभत: २०७७/२/२८)

नेपाल सिकाि

टवाट्य तथा जनसिं ख्या मन्िालय

कोभिड-१९ केश इन्िेस्टिगेसन तथा कन्याक्ि ट्रेभसिं ग टिम परिचालन तथा व्यवटथापन
भनर्दे स्शका, २०७७

प्रटतावना: कोभिड-१९ महामािी िोकथाम ि भनयन्िणका लाभग कोभिड-१९ का

शिंकाटपर्द, सिं िाटवत ि पुटि िएका भबिामीहरूको केश अनुसन्धान ि भनजका
कन्याक्िमा आएका व्यस्िहरूको खोजपड्ताल गनन हिे क टथानीय तहहरूमा
प्राटवभधक जनशस्ि िहेको टिम गठन गिी परिचालन गनन यो भनर्दे स्शका जािी
गरिएको छ।
१. मागन भनर्दे शनहरू:
1.1. टिम गठन सम्बन्धमा: प्रत्येक टथानीय तहमा कस्म्तमा एउिा केश इन्िेस्टिगेसन
तथा कन्याक्ि ट्रेभसिं ग टिम गठन गनुन पनेछ । प्रत्येक टिममा एक-एक जना
जनटवाट्य अभधकृत (जनटवाट्यमा कस्म्तमा टनातक तह), नसन/पािामेभडक्स तथा
ल्याब िे स्क्नभसयन वा ल्याब अभसटिे न्ि गिी तीनजना सर्दटय िहने छन् । उि
टिमले टथानीय तहसँग समन्वय गिी कायन गनुन पनेछ ।
1.2. सिं क्रमणको अवटथा हे िी प्रत्येक गाउँ पाभलकामा १विा, नगिपाभलकामा २विा,
उपमहानगिपाभलकामा ३विा ि महानगिपाभलकामा ५विा सम्म टिम गठन गिी
परिचालन गनन सटकनेछ । यसिी गठन िएका टिमहरूको नाम नामेसी, सम्पकन
नम्बि तथा इमेल ठे गाना समेत

प्रर्दे श टवाट्य भनर्दे शनालय ि टवाट्य तथा

जनसिं ख्या मन्िालय अन्तगनतको टवाट्य आपतकालीन सिं चालन केन्रमा पठाउनु
पनेछ ।
1.3. यसिी गठन गरिएका टिमलाई प्रर्दे श सिकािको समन्वयमा इटपभडभमयोलोजी तथा
ुन ल टवभधबाि तालीम
िोग भनयन्िण महाशाखा तथा िाटिय तालीम केन्रले िचअ
तथा अन्य आवश्यक भनर्दे शन दर्दनु पनेछ ।
1.4. आवश्यकता अनुसाि तत्काल परिचालन हुन सक्ने गिी टिमहरू तम्तयाि
अवटथामा िाख्नु पनेछ ।
२. टिमको प्रमुख कायन क्षेिहरू:
(क) केश अनुसन्धान
(ख) कन्याक्िमा आएका व्यस्िहरूको पटहचान
(ग) सामान्य पिामशन, फलोअप तथा िे फि
(घ) नमुना सिं कलन वा रतु पिीक्षण
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(ङ) सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन
(च) त्यािंक सिं कलन, प्रटवटि, टवश्लेषण तथा टवश्लेषणात्मक प्रभतवेर्दन
(छ) सिं चाि, समन्वय ि सहकायन
(ज) टथानीय तहमा सिं चाभलत टवाट्य सेवाहरूमा आवश्यक प्राटवभधक सहयोग
(झ) आवश्यकता अनुसाि अन्य सरुवा िोगहरूको प्रकोप व्यवटथापन
३. टिमको मुख्य स्जम्मेवािी:
३.१.

शिंकाटपर्द, सम्िाटवत तथा पुटि िएका भबिामीहरूको भनदर्दनि केश अनुसन्धान
फािाम ििी टवटतृत जानकािी भलने,

३.२.

शिंकाटपर्द, सम्िाटवत तथा पुटि िएका भबिामीहरूको सबै कन्याक्िहरूको
लाइन भलटिङ तयाि पाने,

३.३.

टथानीय िाजनीभतक नेतत्ृ व, टवाट्यकमी, मटहला टवाट्य टवयम् सेटवका,
टथानीय

प्रहिी तथा व्यस्िहरूको सहयोगमा

लाइन

भलटिङमा

िहे का

व्यस्िहरूको पटहचान गने,
३.4.

सबै कन्याक्िहरूलाई सम्िव िए सम्म प्रत्यक्ष िेिेि निए फोन माफनत
अन्तवानतान भलने ि तोटकएको फािाममा सूचनाहरू अद्यावभधक गने,

३.५.

सबै कन्याक्िहरूलाई आवश्यक पिामशन दर्दने,

३.६.

सात दर्दनको अन्तिालमा

सबै कन्याक्िहरूको फलोअप गने ि सोको

जानकािी तोटकएको फािाममा सूचनाहरू अद्यावभधक गने,
३.७.

कन्याक्िमा आएका व्यस्िहरूलाई टव-क्वािे न्िाइन बटन भनर्दे शन दर्दनुका
साथै पालना गनुन पने टवटवध पक्षहरूबािे जानकािी दर्दने ि टव-क्वािे न्िाइन
बटन भनर्दे शन दर्दएका व्यस्ि टव-क्वािे न्िाइनमा बसे नबसेको अनुगमन गने
।

३.८.

केश अनुसन्धान फािाम, कन्याक्ि अन्तवानतान फािाम तथा फलोअप
फािामहरूको एक प्रभत प्रर्दे शको सामास्जक टवकास मन्िालयमा पठाउने
व्यवटथा भमलाउने,

३.९.

कन्याक्िमा आएका व्यस्िहरूमा कुनै स्चन्ह वा लक्षणहरू र्दे स्खएमा तुरुन्तै
आइशोलेसनमा पठाउने व्यवटथाका लाभग समन्वय गने ि प्रयोगशाला
पिीक्षण सम्बन्धी भनर्दे स्शका बमोस्जम आि.डी.टि वा पी.सी.आि. टवभधबाि
जाँचको प्रबन्ध भमलाउने,
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३.१०.

टथानीय तहमा शािीरिक र्दूिी, सिं टथागत क्वािे न्िाइन, सिं क्रमण िोकथाम तथा
भनयन्िणका टवभिन्न िणनीभतहरू कायानन्वयन गनन मद्दत पुिाउने,

३.११.

यस टिमले आवश्यकता अनुसाि मटहला टवाट्य टवयिं सेवक तथा अन्य
सहयोगी सिं टथाका प्राटवभधकहरू समेत परिचालन गनन सक्नेछन्,

३.१२.

यस टिमले टथानीय क्षेिहरूमा महामािीको रतु अध्ययन गिी टथानीय
तहलाई भनयभमत रूपमा अध्ययनको टवश्लेषणात्मक प्रटतुभत गनुन पनेछ । यस
कायनले टथानीय तहमा हुने जनटवाट्यका गभतटवभधलाई सिं चालन गनन
सहयोग गनेछ,

३.१३.

यस टिमले टथानीय तहमा िहे का रतु प्रभतकायन टिमको समन्वयमा कायन गनुन
पनेछ,

३.१४.

टथानीय टतिमा सिं चाभलत कोभिड १९ सँग सम्बस्न्धत कृयाकलापहरूको
भनयभमत सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गने ि सोको जानकािी टथानीय तहलाई
जानकािी गिाउने,

३.१५.

टवाट्य तथा जनसिं ख्या मन्िालयले तयाि गिे को केश इन्िेस्टिगेसन तथा
कन्याक्ि ट्रेभसिं ग कायनटवभधलाई अभनवायनरूपमा पालना गनुन पनेछ,

३.१६.

यो टिमलाई कोभिड १९ बाहे कका अन्य सरुवा िोगहरूका प्रकोपहरूमा
पभन आवश्यकता अनुसाि परिचालन गनन सटकनेछ ।

४. प्रर्दे श सिकािको स्जम्मेवािी:
४.१.

टवाट्य

तथा

जनसिं ख्या

मन्िालयको

समन्वयमा

उि

टिमहरूलाई

तालीमको व्यवटथा भमलाउने,
४.२.

टिमहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरूको टथानीय तहबाि उपलब्ध हुन नसकेमा
अपुग सामग्री (फािामहरू समेत) तथा अन्य प्राटवभधक सहयोग उपलब्ध
गिाउने,

४.३.

केश अनुसन्धान फािाम, कन्याक्ि अन्तवानतान फािाम तथा फलोअप
फािामहरूको सूचना तोटकएको सफ्िवेयिमा दर्दनहुँ अद्यावभधक गने,

५. टथानीय तहको स्जम्मेवािी:
५.१.

उपिोि अनुसािका टिमहरू गठन गिी प्रर्दे श टवाट्य भनर्दे शनालय ि
टवाट्य

तथा

जनसिं ख्या

मन्िालय

सिं चालन केन्रमा पठाउने,
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अन्तगनतको

टवाट्य

आपतकालीन

५.२.

यस कायनका लाभग आवश्यक जनशस्ि सम्िव िएसम्म सिकािी सेवामा
उपलब्ध जनशस्िबाि परिचालन गने ि सम्िव निएमा टवाट्य तथा
जनसिं ख्या मन्िालयले तोके बमोस्जम किाि सेवामा भलई परिचालन गने,

५.३.

आवश्यकता अनुसाि व्यस्िगत सुिक्षाका साधनहरू तथा अन्य सामग्रीहरू
उपलब्ध

गिाउने ।

६. आभथनक श्रोतको व्यवटथा:
यस टिम परिचालनका लाभग लाग्ने सम्पूणन खचनको व्यवटथा टथानीय तहले कोभिड१९ को िोकथाम तथा भनयन्िणका लाभग छु याइएको कोष/बजेिबाि भमलाउनु
पनेछ ।यदर्द िकम अपुग िएमा प्रर्दे श तथा सिं घीय सिकािसँग माग गनन सटकनेछ ।
भनर्दे स्शका बमोस्जमको कामका लाभग आवश्यक िकम कोिोना सिं क्रमण भनयन्िण,
िोकथाम ि उपचाि कोषबाि व्यहोरिनेछ ।
७. कायानन्वयन अवभध ि खािे जी
यो भनर्दे स्शका कोभिड-१९ सिं क्रमण िोकथाम तथा भनयन्िणका लाभग सिं चालन गरिएको
अवभध सम्मका लाभग माि कायम िहनेछ ि त्यस पश्चात् टवतः खािे ज हुनछ
े ।
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