कोभिड १९ विराभिलाइ एयर भलफ्टिङ गर्ने सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७
स्िीकृत भिततिः २०७७।०६।१५ र्नेपाल सरकार (सचििस्तर)

र्नेपाल सरकार
स्िास््य तथा जर्नसख्या िन्रालय
रािशाहपथ, काठिाण्डौ
२०७७

कोभिड १९ विराभिलाइ एयर भलफ्टिङ गर्ने सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७

1

प्रस्तावना
विश्ििा िहािारीको रूपिा फैभलरहेको कोभिड १९ विराभिको थप उपिारका लाचग
प्रेषण िएको अिस्थािा जीिर्न सुरक्षाका लाचग सुरक्षक्षत रूपिा तििो िररतो
िाध्यिबाि वििार्न (हिाइजहाज िा हेभलकप्िर िा एयर एम्बल
ु ेन्स)

िाफफत एयर

भलफ्टिङ गर्नप
ुफ र्ने िएको हुुँदा ''कोभिड १९ विराभिलाइ एयर भलफ्टिङ गर्ने सम्बन्धी
िापदण्ड, २०७७'' तयार गररएको ि ।
१. एयर लिफ्टिङ प्रकृयााः (क) उपिाररत अस्पतालिा विराभिको उपिार सम्िि
र्निएको िर्नी उपिाररत चिककत्सकले अतर्निायफ रूपिा प्रेषण गरे को हुर्नुपर्नेि ।
(ख) प्रेषण गररएको अस्पतालिा विराभिको िर्नाफ गरर उपिार सम्िि िएको
एककर्न गरे र िार एयर भलफ्टिङ प्रकृया गर्नप
ुफ र्नेि । वििार्न अितरण गर्ने स्थार्नबाि
विराभिलाइ अस्पतालसम्ि पुयाफउर्नका लाचग िापदण्ड परु ा गरे का एम्बुलेन्सलाइ
अचिि तर्नफ्श्ित गरे को हुर्नुपर्नेि । यसको व्यिस्थापर्न सम्बफ्न्धत अस्पतालले
गर्नप
ुफ र्नेि ।
(ग) गफ्म्िर प्रकृततका कोभिड १९ विराभिहरूलाइ िार

एयर भलफ्टिङ

गर्नुप
फ र्नेि । साधारण र िध्यि प्रकृततका विरािीहरूलाइ गररर्ने िै र्न ् ।
२. एयर लिफ्टिङ गने साधनको छनौिाः (क) जर्नस्िास््यका िापदण्ड अपर्नाइ
वििार्न (हिाइजहाज, हे भलकप्िर, एयर एम्बुलेन्स) लाइ कोभिड १९ विरािीहरूको
ओसार, पसार गर्नफ प्रयोग गर्नफ सककर्नेछ् ।
(ख)

कोभिड १९ विराभिहरूलाइ एयर भलफ्टिङ गर्नफ िाहर्ने हिाइ/वििार्न

कम्पतर्नहरूलाइ िन्रालयले संक्षक्षप्त सि
ू र्ना प्रकाभशत गरर सूचिकृत गर्नफ सक्र्नेछ् ।
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(ग) िाथी जुर्नसुकै कुरा लेखखएको िएता पतर्न र्नेपाल सरकार िातहातिा
रहे को

र्नेपाली

सेर्नाबाि

सञ्िालर्निा

आएका

हिाइ/वििार्न

साधर्नलाइ

पहहलो

प्राथभिकता हदइ स्िास््य तथा जर्नसंख्या िन्रालय र र्नेपाली सेर्नाको सिन्ियिा
जततसक्दो तििो विरािीलाइ एयर भलफ्टिङ गर्ने ब्यिस्था भिलाउर्नु पर्नेि ।
३. एयर लिफ्टिङका िागग आवश्यक स्वास््यका पव
ू ााधाराः (क)

वििार्निा एक

जर्ना िेडडकल अकफसर सहहत कफ्म्तिा २ जर्ना स्िास््यकभिफ अतर्निायफ हुर्नु पर्नेि ।
सो को ब्यिस्था वििार्न कम्पतर्नले गर्नुप
फ र्नेि ।
(ख) वििार्निा अफ्क्सजर्नका साथै लाइफ सेभिङ िेडडभसर्नहरू, प्रयाफप्त िारािा
वपवपइ, सेतर्निाइजर, डडभसन्फेक्िे न्िस आहद जस्ता औषचध तथा औषचधजन्य
सािािीहरू अतर्निायफ रूपिा िएको हुर्नु पर्नेि ।
(ग) वििार्न िालकदलका किफिारीहरू, स्िास््यकभिफ, विरािी तथा विराभिका
आफन्तले अतर्निायफ रूपिा

जर्नस्िास््यका िापदण्ड अतर्निायफ रूपिा अपर्नाउर्नु

पर्नेि ।
(घ) वििार्नबाि विराभिलाइ उतारी सकेपति वििार्नलाइ तर्नसंक्रिण गरे र िार
दोश्रो उडार्न िर्नुफ पदफि ।
४.आगथाक व्यबस्थापनाः (क) एयर भलफ्टिङका लाचग िािफ र गरे को वििार्नको िाडा
िुक्तातर्नको फ्जम्िेबारर

बकु कङ गर्ने व्यफ्क्त िा उसको हेरिाह गर्ने व्यफ्क्त िा

सुँस्थाको हुर्नछ्
े ।
(ख) िालकदलका किफिारी तथा चिककत्सक, स्िास््यकभिफहरूको वििा तथा जोखखि
ित्ताको ब्यिस्था खिाएको तर्नकायले र्नै गर्नुफ पर्नेि ।
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(ग) वििार्न कम्पतर्नहरूले

तर्नफ्श्ित तोककएको प्रिभलत शुल्क िन्दा बढी िाडा भलर्न

पाइर्ने िै र्न ् ।
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