"कोभिड १९ महामारिको सन्दिभमा जेष्ठ नागरिकहरुको सेवा प्रवाह सम्बन्न्ि
मापदण्ड २०७७"

नेपाल सिकाि
स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्रालय
स्वास््य सेवा वविाग
नभसभङ तथा सामान्जक सुिक्षा महाशाखा
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पृष्ठिूमी:
उमेि ढल्दै गदाभ हुने शारिरिक परिवतभन एवम् िोग प्रभतिोिात्मक क्षमतामा क्रभमक रुपमा ह्रास आउँ दै जाने हुनाले सन्
२०२० को सुरुवात बाट नै सं साििि्ी फैभलएको कोभिड १९ को महामािीबाट सवाभभिक प्रिाववत समुहमा जेष्ठ
नागरिक पिे का दे न्खन्छन्। त्यसका साथसाथै सं साि िि नै सं क्रभमत जेष्ठ नागरिकमा कडा वकभसमको कोभिड
१९ का लक्षण दे न्खनुका साथै मृतत्युदि पभन अन्य उमेि समुहका तुलनामा अत्यभिक पाइएको छ । उमेि ढल्दै गदाभ
अन्य प्रक्र्ृभतका

ददर्भ िोगहरु पभन व्यक्तीमा जम्मा हुँदै जाने कािणले कोभिड सं क्रमणका लक्षणहरु पभन प्ि ृथक

वकभसमका दे न्खनुका साथ साथै ददर्भ िोगहरुको व्यवस्थापन पभन च ुनौतीपूणभ हुँदै गइिहे को छ। यसै सन्दिभमा यो मापदण्ड
जािी गरिएको हो।
उद्धेश्य
क) र्िमै िहे का एवम् ददर्भ िोगको जवटलताको व्यवस्थापनका भनम्ती बृद्ध आश्रम एवम् जेष्ठ नागरिक
स्याह्ाि केन्रमा िहे का जेष्ठ नागरिकलाई कोभिड १९ सं क्रमण हुन बाट बचाउने ।
ख) जेष्ठ नागरिकमा दे न्खने कोभिड १९ का

साववकका एवम् प्र्ृथक लक्षणका आिािमा सं क्रभमत जेष्ठ

नागरिकको पवहचान गने ।
ग) बन्दाबन्दीको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास््य सेवामा पहु्च
ं सुभनन्ित गने ।
लन्क्षत प्रयोगकताभ
यो मादण्ड सम्पुणभ स्वास््य सं स्था, जेष्ठ नागरिक स्ेवा केन्र तथा व्ृद्ध आश्रममा कायभित कमभचारि ि जेष्ठ
नागरिकका परिवाि ि स्याहािकताभका लाभग हो ।
१. र्िमै िहे का जेष्ठ नागरिकको सन्दिभमा परिवािको सदस्य/सहयोगीहरुको कोभिड िोकथाममा िुभमकााः
जेष्ठ नागरिकलाई कोिोनाको

स्ंक्रमणबाट

बचाउनमा सम्बन्न्ित

जेष्ठ

नागरिकका साथ साथै

परिवािका अन्य

सदस्यहरु एवम् स्याह्ािकताभको िूभमका महत्वपूणभ हुने गदभछ। त्यसका भनम्ती नेपाल सिकािद्वािा जािी गरिएका
िोकथामका उपाय एवम् भनम्न उल्लेन्खत थप उपायहरु अवलम्बन गने।
१) िीडिाड हुने ठाउँ , जस्तै पूजाआजा िजन वकतभन, जारा- पवभ, सत्सं ग आददमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहिागी
नगिाउने ।

२) ज्विो, रुर्ाखोकी लागेका बालबाभलका एवं वयस्क तथा अन्य ज्ेष्ठ नागरिक पभन स्वस्थ ज्येष्ठ नागरिकको
नन्जक नजाने । जानै पिे मा पभन कमसेकम १ भमटिको िौभतक दुिी कायम गने ।

३) जेष्ठ नागरिकको नन्जक जाँदा साबुन पानीले हात िोएि/ सेभनटाइजिले हात सफा गिे ि मार जाने ।
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५) िोग प्रभतिोिात्मक क्षमता बढाउनका भनम्ती जेष्ठ नागरिकलाई पौविक खानेकुिा खुवाउन्ुका साथै र्िभिरै
सािािण वकभसमका शािीरिक अभ्यास गने लगाउने ।

६) भिटाभमन डी ले िोग प्रभतिोिात्मक क्षमता बढाउने हुनाले

शिीिमा यसको

मारा

बढाउनका

निए

स्याहािकताभको व्यवस्था

नागरिकलाई केवह समयका लाभग पारिलो र्ाममा पातलो कपडा लागाइ िाख्नु पछभ ।
७) एक्लै

गरिददनुपछभ
८) जेष्ठ

परिवािका

बस्ने जेष्ठ

नागरिकलाई

नागरिक र्िभिरै
अन्य

सदस्यले

लामो

परिवािसँगै

समय

बेलाबेलामा

एक्लै

िाख्नुपछभ । सं गै

बस्न

बस्दा मानभसक

समस्या

कुिाकानी

सं िव
हुने

भनम्ती

जेष्ठ

सं िावना िहन्छ । यसका लाभग

गरििहनुपछभ। आफन्तहरुलाई पभन बेलाबेलामा फोन वा अन्य

सामान्जक सन्जालको प्रयोग गिी जेष्ठ नागरिकसँग भनयभमत सं पकभमा िान्खिहने ।
९) जेष्ठ नागरिक तथा परिवािका अन्य सदस्यहरुले पभन िुम्रपान, मददिापान नगने।

२. ददर्भ िोग िएका ति बन्दाबन्दीको अवस्थामा स्वास््य सं स्थामा सहज पहु्च
ं निएका जेष्ठ नागरिकका
परिवािको सदस्य/सहयोगीहरुको िुभमकााः
क. परिवािका अन्य सदस्यहरुले जेष्ठ नागरिकका साववकका ददर्भ िोगहरु जस्तै: दम, मिुमेह, उच्च िक्तचाप,

मुटुिोग, कलेजो िोग, मृगौला िोग, क्यान्सि आदीका बािे मा त्यपिक सूचना एवम जानकािी िाखीिहने ि
आवश्यक पिे को खन्डमा साववककै स्वास््यकमीहरु सँग सं पकभ गने वाताविण भमलाउने ।

ख. साववकको स्वास््यकमीसँग सं पकभ निएसम्मका लाभग भनयभमत प्रयोग गरििहे का औषिीहरुलाई भनिन्तिता
ददने ।

ग. भनयभमत प्रयोग गरििहे को औषिीको कमसेकम ३० ददनको स्टक िाख्ने ।
र्. भनम्न उल्लेन्खत लक्षण दे न्खएमा जेष्ठ नागरिकलाई ददर्भ िोगको जवटलता पभन हुन सक्ने हुनाले तुिन्तै
नन्जकको स्वास््य सं स्था पुयाभउने व्यवस्था भमलाउने
•

अचानक सास फेनभमा गाहो िएमा

•

अचानक छाती दुखेमा

•

खाना रुन्च निएमा

•

भनिन्ति अत्यभिक थकान महसुस गदै गएमा

•

भनन्राबाट जगाउन गाहो िएमा

•

होस हिाउने वा मान्छे / ठाउँ / समयको चेतनामा गढबढ िएमा

•

शिीिको सन्तुलन कमजोि हुँदै गएमा वा लडेमा
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३. व्ृद्ध आश्रम तथा स्ेवा केन्रमा िहे का जेष्ठ नागरिकको सन्दिभमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था
व्ृद्ध आश्रम तथा स्ेवा केन्रमा िहे का जेष्ठ नागरिकमा तुलनात्मक वहसाबले ददर्भिोगहरु पभन बढी मारामा
िहने हुनाले उभनहरुमा जवटल प्रकािको कोभिड स्ंक्रमण पभन हुने ि अन्तििाविय त्याकं अनुसाि मृत्युदि पभन
अत्य्ाभिक नै हुने पाइएको छ । तसथभ

जेष्ठ नागरिकलाई कोिोनाको स्ंक्रमणबाट बचाउन भनम्न उल्लेन्खत

पहल गनुभ आवश्यक छ:
•

व्ृद्ध आश्रम तथा स्याहि केन्रमा आगन्तुक तथा परिवािका सदस्यको प्रवेशलाई भनयन्न्रत गने ।

•

ववगत १४ ददन भिर कुनै पभन दे शबाट नेपाल फकेका व्यक्तीलाई केन्रमा प्रवेश भनषेि गने ।

•

कोभिड सं क्रमणको कुनै पभन लक्षण िएका आगन्तुकलाई केन्रमा प्रवेश भनषेि गने ।

•

केन्रको प्रवेशद्वािमा (Travel

History and Symptom Screening Questionnaire)

फािम व्यवस्था

गने ि केन्रकै न्जम्मेवाि व्यक्तीको भनगिानीमा िनभ्ा गिाउने ।
•

अत्यावश्यक

अवस्थामा

आगन्तुकको

ज्वोिो

िेट्नै जान

नाप्ने

व्यवस्था

पिे को

खन्डमा,

प्रवेशद्वािमा

गने ि ९९ भडग्री िन्दा

माभथ

Infrared thermometer
तापक्रम

द्वािा

िएका आगन्तुकलाई सो

केन्रमा प्रवेश भनषेि गने ।
•

आगन्तुकले मास्कको प्रयोग गने ि साबुन पानीले हात िोएि वा स्यानीटाइजिले हात सफा गिे ि मार
केन्रमा प्रवेश गने । त्यसको लाभग सो केन्रले प्रवेश द्वािमा साबुन पानी वा स्यानीटाइजिको व्यवस्था
गने ।

•

आगन्तुकले आफ्नो

वविामी

िेट्ने

क्रममा १ भमटिको दुिी कायम गने ि अन्य वविामीलाई िेट्न वा नन्जक

जानबाट भनषेि गने ।
•

केन्रमा कायभित सम्पूणभ कमभचािीको दै भनक रुपमा ज्वोिो वा अन्य लक्षण िए निएको यवकन गने ि
कुनै पभन लक्षण िएका कमभचािीलाई दै भनक काम गनभबाट भनषेि गने ।

•

केन्रमा िहे का जेष्ठ नागरिकलाई कुनै पभन कृयाकलाप गिाउ्ंदा

जेष्ठ नागरिक भबच १ भमटिको

िौभतक दुिी कायम गिाउने ।
४. कोभिड १९ को पवहचान:
•

ववगत १४ ददन

भिरमा कुनै

पभन कोभिड

माहामािी िएको दे शबाट

नेपाल फवकभएको ,कुनै

पभन

स्ंक्रमण पुष्टी िएको व्यक्तीको सं पकभमा आएको , कोिोना स्ंक्रभमतको उपचाि हुने स्वास््य
सं स्थामा उपचाि पाएको अवस्थामा भनम्न लक्षणहरु दे न्खएमा जेष्ठ नागरिकमा कोिोना स्ंक्रमण
िएको अनुमान गनुभ पदभछ ; नोट: जेष्ठ नागरिकमा बढ्दो उमेि, शािीरिक परिवतभन एवम् र्ट्दो िोग
प्रभतिोिात्मक क्षमताका कािण बयस्क माभनसमा िन्दा फिक लक्षणहरु

(Disease defining Criteria)

दे न्खने हुनाले भनम्न बमोन्जमका लक्षणका कोिोना स्ंक्रभमतको पवहचान गनुभ पदभछ ।
•

ज्वोिोका

साथै

श्वास-प्रश्वास सम्बन्िी

समस्या

िएमा (जेष्ठ

नागरिकमा सामान्य तापक्रम नै वयस्कको

तुलनामा काम हुन सक्ने कािणले पभन ज्वोिो आउँ दा समेत तापक्रम १०० भडग्री फिे नहाइट िन्दा कम
दे न्खन सक्छ। जेष्ठ नागरिकमा एक पटक पभन तापक्रम १०० भडग्री िन्दा माभथ िएमा, िेिै पटक तापक्रम
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९९

भडग्रीिन्दा

बढी

दे न्खएमा वा जेष्ठ

नागरिकको

साववकको

तापक्रम २ भडग्रीिन्दा

माभथ

पुगेमा

ज्वोिोको भनदान गनुप
भ छभ )
•

श्वास प्रश्वास बाहे कका भनम्न उल्लेन्खत लक्षण दे न्खएमा जेष्ठ नागरिकलाई कोभिड सं क्रमणको जवटलता
पभन हुन सक्छ। सो अवस्थामा पभन तुरुन्तै स्वास््य सं स्थामा पुयाभउन्ुपदभछ।
✓ अचानक सास फेनभ गाहो िएमा
✓ अचानक छाती दुखेमा
✓ खाना रुन्च निएमा
✓ भनिन्ति अत्य्ाभिक थकान महसुस गदै गएमा
✓ भनन्राबाट जगाउन गाह्रो िएमा
✓ होस हिाउने वा मान्छे /ठाउँ /समयको चेतनामा गढबढ िएमा
✓ झाडापखाला लाग्ने वा बान्ता िइ िहे मा

५. सेवा प्रदायकले गनुप
भ ने न्युनतम कायभहरु

•

कोिोना स्ंक्रभमत वा शंकास्पद जेष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गदाभ स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्रालयको
व्यन्क्तगत सुिक्षा उपकिण सम्बन्न्ि भनदे न्शका बमोन्जम वप. वप. ई. प्रयोग गने ।

•

कोिोना स्ंक्रभमत वा शंकास्पद जेष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गदाभ स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्रालयको

"Interim Guidance for Infection Prevention and Control when COVID 19 is suspected"
अनुसाि गने ।

•

सेवा प्रदायक ि सेवाग्राही भबच कन्म्तमा २ भमटिको दुिी कायम िाख्ने।

•

सं िव िएसम्म टे भल फलोअपलाई प्राथभमकता ददने।

•

जेष्ठ नागरिकलाई सेवामा प्राथभमकता ददने।

•

स्वास््य सं स्थाहरुले ददर्भ िोग लागेका जेष्ठ नागरिकलाई कमसेकम ३० ददनका लाभग पुग्ने औषिी ददने ।

•

व्ृद्ध आश्रम तथा स्याह्ाि केन्रमा िहे का जेष्ठ नागरिकको "National Testing Guideline for

COVID 19" बमोन्जम कोभिड १९ जांच गने व्यवस्था भमलाउने।

६. कोभिड १९ सं ग सम्बन्न्ित स्वास््य सेवामा पहुंच
कोभिड १९ महामारिको सन्दिभमा "कोभिड तथा अन्य स्वास्थय सेवा प्रवाहका लाभग अन्तिन््म भनिदे न्शका २०७६"
बमोन्जम सेवा प्रवाह गने।
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