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ववगत केही मवहना र्दे न्ि होम आइसोले सनमा बस्ने सं क्रममतहरूको सं ख्या दर्दनानुदर्दन बढ्र्दै
गईरहेकोछ। हालको त्यांक हेर्दाग लगभग ७५ प्रमतशत भधर्दा बढी सं क्रममतहरू होम आइसोले सनमा
बसेका र्दे न्िधछन् । ववगतमा केही सं ख्या होम आइसोले सनमा मृत्यु भएको समेत र्दे न्िएकाले घरमा
बस्ने व्यन्िहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पने र्दे न्िधछ। स्वास््य तथा जनसं ख्या
मधरालयले ववकास साझेर्दारहरूको सहकायगमा केही पामलकाहरूमा हे ल्थ (आइसोले सन) कीट
ववतरण गरे कोमा राम्रो पृष्ठपोषण प्राप्त भएकाले यस प्रकारको व्यवस्था उच्च जोन्िम भएका
समुहहरूका लामग सबै पामलकाहरूमा गनुग वाञ्छनीय र्दे न्िएको छ। यस कीटमा आफ्नो स्वास््यको
अवस्था र्दै मनक अमभलेि राख्ने व्यवस्थाका साथै अन्ससममटर पमन हुने भएकाले अन्ससजनको मारा
घट्न गएमा तुरूधतै नन्जकको कोमभड अस्पतालमा लै जान उत्प्रेररत हुन गई मृत्युर्दरमा समेत कमी
आउने र्दे न्िधछ।

उद्देश्यिः
•

होम आइसोले सनलाई सुरन्ित बनाउनुका साथै जोन्िम अवस्थाको अग्रीम पवहचान गरी
समयमै अस्पताल सेवा मलन उत्प्रेररत गने,

•

जोन्िम अवस्थाको अग्रीम पवहचान र उपयुि सेवा मलन उत्प्रेररत गरी जवटल अवस्थाको
समयमै व्यवस्थापन गरी मृत्युर्दर घटाउने।
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आइसोलेसन कीटमा सामग्रीहरूको सूचीिः
सामग्री

पररणाम

कैवियत

मेमडकल मास्क

८४

१४ दर्दनसम्म र्दै मनक ३ वटाको
र्दरले, मबरामीका लामग
१४ दर्दनसम्म र्दै मनक ३ वटाको
र्दरले, हेरचाह गने व्यन्िका लामग

हात सिा गने

१ बोतल

२५० मममलमलटरको बोतल

१+१ सेट ब्याट्री

आइसोले सनको समय सवकएपमछ

स्यामनटाइजर
थमोममटर + ब्याट्री

पल्स अससीममटर (Pulse १+१ सेट ब्याट्री

सिा गरे र स्थानीय स्वास््य

Oximeter) + ब्याट्री

सं स्था वा तोवकएको
स्वास््यकमीलाई विताग गनग
सवकने

प्यारामसटामोल चक्की

४२ चक्की (५०० मममलग्राम)

वयस्कहरूका लामग वा १२ वषग
वा सोभधर्दा बढी उमेरका
बालबामलकाहरका लामग प्रत्येक
४/६ घण्टामा प्रयोग गनगका लामग

वटस्यू पेपर

१ बट्टा

श्वासप्रश्वाससम्बधधी राम्रो
स्वच्छतालाई सहजीकरण गनग

पञ्जा

१ बट्टा

सरसिाइ गनग तथा सरसिाइ
गनगका लामग सामान बटु ल्न

स्व—अनुगमन िारम

१

दर्दनको र्दुई पटक स्वअनुगमन
गने

सं क्रमण रोकथाम तथा

१

सं क्रमण रोकथाम तथा मनयधरण

मनयधरण पचाग
अस्पतालमा जानु पने

सम्बधधी मागगर्दशगन
१

अस्पतालमा जानु पने जवटल

अवस्था सम्बन्धध पचाग

अवस्थाका बारे मा जानकारी
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लन्ित समूहिः
कोमभड-१९ सं क्रममतहरू मध्ये होम आइसोले सनमा बस्ने र्दे हायका लन्ित समूहमा पने
व्यन्िहरूलाई आइसोलेसन कीट (एक थान) उपलब्ध गराउनेिः
o गभगवती मवहला
o ६० वषग मामथका व्यन्िहरू
o र्दीघग रोग भएका व्यन्िहरूिः मधुमेह, मुटुरोग, सयाधसर, मृगौला सम्बन्धध समस्या,
कलेजो सम्बन्धध समस्या, सयाधसर प्रभाववत व्यन्िहरू
नोटिः

स्रोतको उपलब्धता र आवश्यकता हेरी लन्ित समुहको र्दायरालाई
पामलकाहरूले थपघट गनग ससनेछन्।

व्यवस्थापन सम्बन्धध न्जम्मेवारीिः
आइसोलेसन कीट उपलब्ध गराउने न्जम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुनेछ। यस कायगका लामग
स्थानीय तहमा कायगरत ववकास साझेर्दारका साथै सम्भाव्य अधय स्रोत तथा सहयोग समेत जुटाई
पररचालन गनग सवकनेछ।
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