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समुदाय स्तरमा

कोभिड सहजीकरण
समूह पररचालन सम्बन्धि मार्ग भनदे शन
पृष्ठिूभम:
काठमाण्डौं उपत्यका लर्ायत अधय प्रमुख व्यापाररक केधरहरू रहे का न्जल्लाहरूमा सं क्रमण
उच्च स्तरमा फैभलएको र अधय न्जल्लाहरूमा पभन फैभलने क्रम बढि रहे को त्यलाई दृढिर्त
र्दै सं क्रमणको दरलाई घटाउन समुदायको सहिाभर्तामा रोर् रोकथाम तथा भनयधरणका
कृयाकलापहरू सं चालन र्नुग अत्यावश्कय दे न्खएकाले यो मार्ग भनदे शन जारी र्ररएकोछ।

उद्देश्यः
•

समुदाय स्तरमा क्वारे न्धटन तथा आइसोले सनमा बस्ने व्यन्िहरूले मापदण्डको पालना
र्नग उत्प्रेररत तथा भनर्रानी र्नु,ग

•

कोभिड-१९ का बारे मा जनचेतना फैलाएर समुदायस्तर जनस्वास््यका मापदण्डहरूको
पालना र्राउन सहजीकरण र्ने ।

समूह र्ठन:
• हरे क टोलमा कम्तीमा एउटा समूह र्ठन र्ररनेछ,
• एक समूहले बिीमा ५० घरको भनर्रानी र्नुग पनेछ सो िधदा बिी
िएमा हरे क ५० घर का लाभर् अको समुह र्ठन र्ररनेछ,
• टोल ढवकास/सुिार सभमभत माफगत पररचालन र्ररनेछ िने उि सभमभत
निएको अवस्थामा अधय सं र्ठठत सं स्थाहरू (क्लब, उपिोिा सभमभतहरू,
र्ुठी आठद) माफगत पररचालन र्ररनेछ,
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• आवश्यकता अनुसार मढहला स्वास््य स्वयं सेढवका, सामान्जक
पररचालक, न्शक्षक, स्वास््यकमी, स्थानीय क्लब, आमासमुह तथा
र्ुठीका सदस्यहरू प्राथभमकतामा समावेश र्नुग पनेछ।
• हरे क सभमभत/समूहमा कम्तीमा ५ जना स्थानीय सदस्यहरू रहने छन्,
आवश्यकता अनुसार थप पररचालन र्नग सढकनेछ।
• यी समुहहरूको र्ठन, पररचालन तथा भनर्रानी टोल ढवकास/सुिार
सभमभत वा सम्बन्धित सं स्थाले वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष भनदे शन तथा
अनुर्मनमा र्नुग पनेछ।

समूहको न्जम्मेवारी:
• कोभिड-१९ सं क्रभमतहरू तथा भनजहरूको भनकट सम्पकगमा आएका
व्यन्िहरुको अद्यावभिक ढववरण रान्ख भनजहरूलाई आवश्यकता अनुसार
स्वास््य परामशग ठदने, आवश्यक सहयोर् उपलब्ि र्राउने, स्थानीय तह
तथा पररक्षण केधरहरूमा सम्पकग र्नग आवश्यक सहयोर् र्ने, स्वएकाधतबास (क्वारे न्धटन/आइसोलेसनमा) बसे नबसेको अनुर्मन र्ने आठद,
• स्व-क्वारे धटाइन/होम/होटल आइसोलेसनमा बसेका व्यन्िहरूलाई
आवश्यकता अनुसार स्वास््य सम्बन्धि जानकारी उपलब्ि र्राउने तथा
परामशग ठदने,
• सं स्थार्त क्वारे धटाइन/आइसोलेसन आवश्यक पने व्यन्िहरूको पढहचान
र्री स्थानीय तह सँर् समधवय र्ने,
• स्व-क्वारे धटाइन/होम/होटल आइसोलेसनमा बसेका व्यन्िहरूलाई तोके
बमोन्जमको अधतरालमा फलोअप र्ने र तोढकएका फारामहरूमा सूचना
अद्यावभिक र्नग कधयाट ट्रेभसङ समूहलाई सहयोर् र्ने,
• महामारी ढवरुद्धको अभियानमा स्थानीय सं घ सं स्था, क्लब, न्शक्षकहरू,
र्ुठी सदस्यहरू तथा स्वयं सेवकहरू पढहचान र्रर पररचालन र्ने,
• टोलमा कोभिड-१९ सम्बन्धित जनचेतना अभिबृढद्ध र्ने,
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• िौभतक दुरी, घर बाढहर मास्कको अभनवायग प्रयोर्, सावगजभनक
स्थानहरूमा हातको सरसफाई

लर्ायत नेपाल सरकारले तोकेका

जनस्वास््य लर्ायत अधय मापदण्डहरू पालना िए निएको अनुर्मन र्ने
र कायागधवयनका लाभर् आवश्यक प्रबधि भमलाउने,
• टोलमा अनावश्यक िीडिाड र िेला नर्नग सचेत र्राउने, बिी िीडिाड
हुने स्थान र समयमा अनुर्मन र्ने,
• ६० वर्ग माभथका जेष्ठ नार्ररक, दीघग रोर्ीहरू (दम, क्याधसर, मुटु,
श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या आठद) िएका व्यन्िहरूलाई घर बाढहर
नजान र जानै पने अवस्था िएमा अभनवायग रूपमा मास्क (मेभडकल
मास्क) प्रयोर् र्नग र अधय सहजीकरण र्ने आठद।

न्जम्मेवारी तथा अनुर्मन:
• समूहले प्रर्भत तथा अधय च ुनौतीहरूको भनयभमत प्रभतवेदन सम्बन्धित वडा
अध्यक्षलाई र्नुग पनेछ,
• समूहले समुदायस्तरमा समािान र्नग नसढकने ढवर्यहरू वडा अध्यक्ष वा
सम्बन्धित पाभलकाको स्वास््य सं योजक सँर् समधवय र्नुग पनेछ।
• समुहहरूको र्ठन तथा पररचालनका लाभर् आवश्यक सहजीकरण र्ने
न्जम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ,
• स्थानीय तहले वडा अध्यक्षको सहयोर्मा कायग प्रर्भतको भनयभमत
अनुर्मन र्नुग पनेछ,
• वडा अध्यक्षहरूले कायग प्रर्भत तथा अधय च ुनौतीहरूको भनयभमत सभमक्षा
र्री स्थानीय तहमा समािान र्ने र पाभलका तहमा समािान र्ने
ढवर्यहरू पाभलका प्रमुख र स्वास््य सं योजकलाई जानकारी र्राउने।
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प्राढवभिक जानकारी सम्बधिमा:
• स्वास््य तथा जनसं ख्या मधरालय, प्रदे श सरकार तथा पाभलकाहरूबाट
प्राढवभिक जनशन्िहरूले तालीम तथा अधय आवश्यक प्राढवभिक सहयोर्
उपलब्ि र्राउनेछ,
• यसका अभतररि कोभिड-१९ का लाभर् समढपगत/स्थाढपत ११३३, १११५
(टोल फ्री) लर्ायतका अधय कल सेधटरहरूमा सम्पकग र्री थप जानकारी
वा व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सहयोर् भलन सढकनेछ।
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