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दायरा घटेपछि संक्रछित पछिचान िुने दर पछन घटेको छियो र िाल 
दायरा बढ्दा पनु: बढेको ि (िनेुनुिोस,् छचत्र १) । 

कोछिड-१९ छिशषे असपताल र सिास्थय ससंिािा रिकेा 
आइसोलेशन केन्द्रिा चाप बढेपछि सघं सरकारले ‘कोछिड-१९ 
सकं्रछितिरूको आइसोलेशनसमबन््धी सिास्थय िापदणड, २०७७’ 
असार १५, २०७७ िा जारधी ग¥यो । प्रदशे सतरिा पछन आइसोलेशन 
केन्द्रको सञचालन तिा वयिसिापनसमबन््धी िापदणड र सोसमबन््धी 
छनददेछशका जारधी गररयो । कोछिड-१९ उपचारका लाछग िनेर तोछकएका 
असपतालिा लक्षणछिनाका िा सािान्य लक्षणका छबरािधीको चापले 
जछटल अिसिाका छबरािधीको उपचारिा सिसया निोस ्िनेर सिानधीय 
तिि ै आइसोलेशन केन्द्र बनाउन सछकने, िा िोि आइसोलेशनिा 
बसन सछकने छनददेशन पछन संघ सरकारले जारधी ग¥यो ।3

प्रदशे सतरिा सबैिन्दा ्रैे संक्रछित प्रदशे २ िा पछिचान िएका 
िन ् । प्रदशे ५ र सदुरूपछचिि प्रदशे क्रिश: दोस्ो र तेस्ो क्रििा 
िन ् । प्रदशे १, बागितधी प्रदशे, गणडकी प्रदशे र कणानुलधी प्रदशेिा 
संक्रिणको दर ससुत गछतिा बढेको ि । बागितधी प्रदशेिा असार 
१८ समि प्रदशे १ िा िन्दा कि संक्रछित दछेिए पछन पछिललो 
सिय संक्रछितको संखया बढ्द ै गएको ि (िनेुनुिोस,् छचत्र २) । 
संक्रछितको संखया बढ्दा आइसोलेशन वयिसिापन पछन चनुौतधीपणूनु 
िुने दछेिन्ि । 

संक्रछितको संखया दु्रत गछतिा बढेको पररपे्रक्यिा आइसोलेशन 
केन्द्रको वयिसिापनबारे डधीआरसधीएनले यो अधययन गरेको िो ।4 
यसका लाछग तलुनातिक रूपिा ्रैे संक्रछित िएका छजलला (दलेैि 
[कणानुलधी प्रदशे], कैलालधी [सदुरूपछचिि प्रदशे], रौतिट [प्रदशे २], 
कछपलिसत ु[प्रदशे ५], पालपा [प्रदशे ५], निलपरासधी पिूनु [गणडकी 
प्रदशे]) र तयसअन्तगनुतका सिानधीय ति िनोट गररएको छियो । 
तयिाँका छजलला तिका सरोकारिाला र सिानधीय तिका छनिानुछचत 
प्रछतछनछ्, किनुचारधी, सिास्थय संयोजक, छचछकतसक, सिास्थयकिमी, 

3 उदािरणको लाछग सिास्थय तिा जनसंखया िन्त्रालयले जेठ २०, २०७७ िा 
जारधी गरेको कोछिड-१९ केसको आइसोलेशन वयिसिापनसमबन््धी छनददेछशकालाई 
छलन सछकन्ि । 

4 डधीआरसधीएनले यस अछघका अपडेटिा, िारतबाट ठूलो संखयािा फकदे का 
नागररकको वयिसिापनका सािै किारेछन्टन वयिसिापनको चनुौतधी, ससुत गछतको 
परधीक्षण र प्रयोगशाला छिसतारका चनुौतधी आछदबारे चचानु गरेको छियो । सिानधीय 
सरकारलाई किारेछन्टन वयिसिापन गननु नै िछुसकल िएको अिसिािा आइसोलेशन 
वयिसिापन झन ्कछठन िुनसकने अनिुान उछतबेलै गररएको छियो ।

स्ानीय तहमा कोभिड-१९ 
सकं्भमतको आइसोलेशन ि 

वयवस्ापन

जेठ २०७७ को पछिलो सातासमि कोछिड-१९ का संक्रछितिरू 
पछिचान िुने दछैनक दर छनकै कि छियो । िोरै संखयािा संक्रछित 
पछिचान िुदँासमि तोछकएका असपतालिा नै छतनको आइसोलेशन 
र उपचार िइरिकेो छियो । तर परधीक्षणको दायरा बढ्द ैजाँदा जेठको 
तेस्ो सातापछि िने लगातार दछैनक १०० जनािन्दा बढधी संक्रछित 
फेला पननु िाले । असार १९ गते एकै छदनिा सबैिन्दा बढधी संक्रछित 
(७४० जना) फेला परे ।1 तोछकएका असपतालिरूको क्षितािन्दा 
बढधी संक्रछित दिेा परेकाले छतनलाई आइसोलेशनिा राखन सिसया 
ियो । संक्रछितले असपतालका शयैया िररए जसिधये ्रैेजसोिा 
लक्षण दछेिएको छिएन । 

दछैनक संक्रछित संखया बढेसँगै आइसोलेशनिा राखनपुनदे 
वयछतिको चाप पछन बढ्यो । असार १६ िा आइसोलेशनिा रिकेाको 
संखया सबैिन्दा ्रैे (१०,३४१ जना) पगुेको छियो । तयसपछि 
िने आइसोलेशनिा दछैनक नयाँ संक्रछित िछपनेिन्दा छनको िुनेको 
अनपुात तलुनातिक रूपिा ्रैे िएको छियो । आइसोलेशनिा 
राछिएका लक्षणछिनाका संक्रछितलाई १४ छदन पगुेपछि र सािान्य 
लक्षण दछेिएकालाई अछतररति तधीन छदनसमि लक्षण नदछेिएिा घर 
पठाउन सछकने छनददेशन संघ सरकारले जारधी ग¥यो । यो छनणनुयपछि 
आइसोलेशनिा रिकेा ्रैे संक्रछितलाई पनु: परधीक्षण नगरधी घर 
पठाइएको छियो ।2 नयाँ संक्रछित िछपनेिन्दा छनको िएर घर 
फछकनु नेको संखया बढधी िुदँा ्रैे संक्रछित िएका छजलला र सिानधीय 
तििा आइसोलेशनिा रिकेाको संखया घट्द ै गयो । तर साउनको 
िधयछतर यो संखया ५,००० को िारािारधीिा झरेर पनु: बढ्द ै ि । 
लक्षण सछितका संक्रछितिरू पछन दिेा परेका िन ् । परधीक्षणको 

1 नेपाल सरकार, सिास्थय तिा जनसंखया िन्त्रालय, छसिछत प्रछतिेदन #१४५
2 छिश्व सिास्थय संगठनले कोछिड-१९ संक्रछितलाई आइसोलेशनबाट 

छडसचाजनु गननु सछकने पररिाछजनुत छनददेछशका असार ३, २०७७ िा जारधी गरेको 
छियो । तयिधी छनददेछशकालाई आ्ार िानेर संघ सरकारले यो छनणनुय छलएको 
दछेिन्ि । https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation 
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पत्रकार, र संघ संसिाका प्रछतछनछ्सँग असारको अछन्ति साता 
र साउनको पछिलो साता टेछलफोनिा कुराकानधी गररएको छियो । 

छिछडया अनगुिनिाफनु त पछन आिशयक त्थयांक र जानकारधी संकलन 
गररएको छियो ।

भित्र १ : दैभनक पीसीआि पिीक्षण सखंया ि पुभटि िएका सकं्भमत
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भित्र २ : प्रदेश सतिमा सकं्भमतको कुल सखंया
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१. आइसोलेशन केनद्रको स्ापना ि 
वयवस्ापन

सिानधीय तिलाई आइसोलेशन केन्द्र सिापना तिा वयिसिापन 
छनकै चनुौतधीपणूनु िएको ि । कोछिड-१९ का लाछग िनेर तोछकएका 
असपतालले बढ्दो संक्रछितलाई वयिसिापन गननु कछठन िएपछि 
ततकालै सिानधीय सरकारले संक्रछित पछिचान िुनासाि िुट्याएर 
राखन ुप¥यो । आइसोलेशनको लाछग िुटै ििन तयार गनदे र आिशयक 
अन्य तयारधी गनदे सिय सिानधीय तिले पाएनन ्। आफूसँग उपलब् 

पिूानु्ारलाई उपयोग गरधी ितारितारिा छतनले आइसोलेशन सिल 
बनाए । ्रैे सिानधीय तिले िइरिकेो किारेछन्टनलाई नै आइसोलेशन 
केन्द्रिा रूपान्तरण गरे । छिद्ालय िा सािनुजछनक ििनिा बनाइएका 
अछ्कांश आइसोलेशन सिलिा नेपाल सरकारले जारधी गरेको 
िापदणड परूा िुन सकेको छिएन । संक्रछितको संखया कि िएका 
छजलला र सिानधीय तििा िने असपताल तिा सिास्थय संसिािा 
बनाइएका आइसोलेशन सिलिा नै संक्रछितको उपचार तिा 
वयिसिापन गररएको छियो । 

भित्र ३ : आइसोलेशन शैयया क्षमता ि आइसोलेशनमा िहेका सकं्भमतको सखंया
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आइसोलेशनमा रहकेा संक्रिमतको संख्या सिक्रय संक्रिमतको संख्या कुल आइसोलेशन शै�या संख्या

तिा उनधीिरूले आइसोलेशनका छनयि पालना गरेका िन ्या िैनन ्
िन्ने अनगुिन िुन नसकेको दछेिन्ि । 

दलेैििा झणडै ८०० जनािा संक्रिण पछिचान ियो । सिानधीय 
छिद्ालय र सािनुजछनक ििनलाई रातारात आइसोलेशनको रूपिा 
प्रयोग गदानु तोछकएका िापदणड पालना गननु गाह्ो ियो ।5 दलेैि 

5 आइसोलेशन सिलिा दईु छिटरको िौछतक दरूधी कायि राखनपुनदे, सकेसमि 
छसंगल कयाछबनको वयिसिा, सरुक्षाकिमी र अन्य किनुचारधीका लाछग िुटै प्रिेशद्ार, 
शौचालय, सनान घर, िात ्नेु सिान, िछेडकल अछफसर (५० जना संक्रछितको लाछग 

          स्रोत : https://covid19.ndrrma.gov.np/timeline/

छचत्र ३ िा दिेाइएअनसुार दशेिरिा आइसोलेशन केन्द्रिरूिा 
कररब १०,००० शयैया क्षिता ि । पछिललो त्थयांकअनसुार कररब 
४,००० शयैयािा िात्र संक्रछितिरू िन ्। तर सछक्रय संक्रछितिरूको 
संखया िने कररब ५,००० दछेि ६,००० को िारािारधीिा ि । बाँकी 
कररब १,००० संक्रछितिरू िोि (सेलफ) आइसोलेशनिा रिकेो 
बताइयो । तर िोि आइसोलेशनिा रिकेा वयछतििरूको छनगरानधी 
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केस स्टडी १ : दैलेखले िोगेको समसया
िारतबाट छनकै ठूलो संखयािा नेपालधी छिछत्रएपछि दलेैिको 
नारायण नगरपाछलकािा १०० शयैया क्षिताको किारेछन्टनिा 
२०० जनािन्दा बढधीलाई वयिसिापन गनुनुप¥यो । दछैनक िान्िे 
छिछत्रने क्रि झन ्झन ्बढेकाले सबै छिद्ालय ििनलाई किारेछन्टन 
बनाइयो । १४ छदन किारेछन्टनिा बछससकेपछि पधीसधीआर परधीक्षणको 
लाछग सिाि संकलन गरेर सिुदेत पठाइयो । २१ छदनसमि पछन 
नछतजा नआएपछि किारेछन्टनिा बसेकािरूबाट छिरो् शरुू िुन 
िालयो । कोछिड-१९ संकट वयिसिापन केन्द्र (सधीसधीएिसधी) ले 
यिाँको सिसया संघ सरकारसमि प¥ुयाएपछि कुनै पछन लक्षण 
नदछेिएको िए आरडधीटधी परधीक्षण गनदे छनददेशन आयो । आरडधीटधी 
परधीक्षणिा चार जनािा पोछजछटि दछेिएपछि छतनलाई अलग 
सिानिा राछियो र बाँकीलाई घर पठाइयो । तर केिधी छदनपछि 
जमुलाबाट पधीसधीआर परधीक्षणको नछतजा आयो जसिा ३० जनािा 
सकं्रिण दछेियो । घर गइसकेका वयछतििा संक्रिण पछुटि िएपछि 
उनधीिरूलाई फकानुएर लयाउनपुनदे छनणनुय सधीसधीएिसधीले ग¥यो । 
ततकाल नारायण नगरपाछलकाका सात ठाउँिा आइसोलेशन केन्द्र 
सिापना गररयो र फकानुएर लयाएका तिा नयाँ संक्रछितिरूलाई तधी 
केन्द्रिरूिा राछियो । फेरर १४ छदन बसाइयो । आइसोलेशनिा 
रिकेा संक्रछितको सिास्थय छसिछत गमिधीर िएिा सिास्थय सेिा 
कायानुलयिा िा प्रदशे असपतालिा लैजान एमबलेुन्स वयिसिा 
गररएको छियो । यद्छप यधी आइसोलेशन केन्द्रिा पछन पयानुप्त 
सछुि्ाको वयिसिापन िएको छिएन ।

शरुूआतधी सियिा न्यनूति सछुि्ा पछन उपलब् निएका 
आइसोलेशनिा बसदा केिधी संक्रछितिरू िनोिैज्ाछनक तनाििा 
रिकेो बताइयो । सिास्थय छसिछत जछटल िइिालेिा सियिा 
असपतालिा पिुचँ निएर िा उपचार नपाएरै जयान जाने िो छक िन्ने 
त्रासिा केिधी संक्रछित छिए । छचछकतसकीय छनगरानधी, आिशयक 
सरुक्षा र उपचारका सा्न स्ोत निएका आइसोलेशन सिलिा 
संक्रछितले असरुछक्षत ििससु गरेका छिए । दलेैिको नारायण 
नगरपाछलकाको आइसोलेशन केन्द्रिा एक संक्रछितले आफू 
असरुछक्षत ििससु गरधी आफूलाई असपतालको आइसोलेशनिा 
लैजान बारमबार अनरुो् गरेका छिए । सिुदेतछसित कोरोना 
छिशषे असपतालिा प¥ुयाएपछि िात्र उनले सरुछक्षत ििससु गरेका 

छजलला सिन्िय सछिछत (छजसस) का एक किनुचारधीका अनसुार 
नेपाल सरकारले तोकेको िापदणडलाई सकेसमि समबो्न िुने 
गरधी छिद्ालय ििनजसता िइरिकेा पिूानु्ारलाई आइसोलेशनका 
रूपिा प्रयोग गररएको छियो । छचछकतसकको प्रतयक्ष छनगरानधीका 
सािै िछेन्टलेटर, एमबलेुन्स र अछकसजनजसता अतयािशयकीय 
सछुि्ा अछ्कांश आइसोलेशन सिलिा निएको उनले सिधीकारे । 
्रैे छजलला र सिानधीय ति यिधी सिसयाबाट गछुरिए । पालपािा 
छिछिन्न पाछलकािा गरधी कररब ३५० आइसोलेशन शयैया िएको 
छजलला सिास्थय कायानुलय पालपाका प्रछतछनछ्ले बताए । सा्न 
स्ोतिा कुनै एक आइसोलेशन अककोिन्दा केिधी फरक िएको तर 
संघ सरकारले तयार गरेको िापदणडबिोछजि कुनै पछन आइसोलेशन 
केन्द्र निएको उनको दाबधी छियो । तयिाँका प्रििु छजलला अछ्कारधी 
िन्िन,् “एउटा किारेछन्टन केन्द्रिा ३१ जना रािकेा छियौ,ँ परधीक्षण 
गदानु ३० जनािा संक्रिण पछुटि ियो । सोिधी किारेछन्टन केन्द्रलाई 
आइसोलेशनको रूपिा पररणत ग¥यौ ँ । संक्रिण निछेटएको १ 
जनालाई अकको किारेछन्टनिा सा¥यौ ँ ।” 

कछपलिसतकुो यशो्रा गाउँपाछलकािा झणडै १७० जनािा 
संक्रिण पछिचान ियो । शरुूिा १५–२० जना जछत संक्रछित पछिचान 
िुदँासमि बटुिलछसित कोछिड-१९ असपतालिा संक्रछितलाई 
पठाउने गररएको छियो । तर कोछिड-१९ असपतालले चाप बढधी िएर 
अछतररति संक्रछित छलन नसकने बताएपछि गाउँपाछलकाले किारेछन्टन 
सञचालन िइिकेा तधीन ओटा सािदुाछयक छिद्ालयलाई नै ततकालै 
आइसोलेशन सिल िनेर िुट्यायो । संक्रिण पछुटि निएकालाई 
अन्य किारेछन्टन सिलिा सिानान्तरण ग¥यो । यधी तधीन आइसोलेशन 
केन्द्र िौछतक संरचना र सा्न स्ोतका छिसाबले किारेछन्टनिन्दा 
छिन्न छिएनन ् । ्रैेजसो अवयिछसित किारेछन्टनलाई नै सरुक्षाका 
उपाय र आिशयक सछुि्ा निपधी आइसोलेशन केन्द्र बनाइएका 
कारण तयिाँबाट सिदुायिा संक्रिण फैछलने जोछिि बढेको छियो । 
कछपलिसतकुा केिधी आइसोलेशन सिलिा आफन्तले िाना छलएर 
आितजाित गदानु िौछतक दरूधी कायि नगररएको र अन्य साि्ानधी 
नअपनाइएको बताइयो । 

एक जना) र सरुक्षाकिमी, २५ जना संक्रछितका लाछग दईु जना नसनु िा पयारािछेडकस, 
आिशयक औष्धी, उपकरण, अछकसजन छसछलन्डर, िासक, सरुक्षा किचका सािग्धी, 
एमबलेुन्स, प्रतयेक छदन तधीन पटकसमि सिास्थय जाँच आछद िुनपुनदे प्राि्ान ि । 
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१,१४९ जनाको पधीसधीआर परधीक्षण गरेकोिा १४२ जनािा 
संक्रिण पछुटि िएको छियो । सबैजसोलाई १४ छदन पाछलकाको 
आइसोलेशन केन्द्रिा रािपेछि कुनै लक्षण नदछेिएकोले छडसचाजनु 
गररयो । तधीन जनालाई प्रछतबद्धता पत्रिा िसताक्षर गरेर घरिा 
सेलफ आइसोलेशनिा बसन अनिुछत छदइएको एक सिास्थयकिमीले 
बताइन ् । दलेैििा पछन केिधी वयछति िोि आइसोलेशनिा बसेको 
तर िञजरुधीनािा नगररएको पाइयो ।7 केिधी पाछलकाले िने सिानधीय 
िोटललाई आइसोलेशनको रूपिा प्रयोग गरेको पाइयो । कैलालधीको 
लमकीचिुा नगरपाछलकाले सिानधीय एक िोटलिा २५ शयैयाको 
आइसोलेशन केन्द्र बनाएको ि ।

चन्द्रपरु नगरपाछलकाकी उपप्रििु िछन्िन,् “दछैनक सयौकँो 
संखयािा संक्रछित फेला पदानु, केिधी अत्ाछलएका छियौ,ँ तर सबै 
जनप्रछतछनछ्, किनुचारधी, सिास्थयकिमी, सरुक्षाकिमीको सियोगले 
चनुौतधीलाई केिधी िदसमि पार लगायौ ँ।” पछिललो सिय संक्रछितिरू 
१४ छदन िा सोिन्दा बढधी आइसोलेशन बसाइपछि घर फकदे काले 
सिज िुदँ ैगएको अनिुि सिानधीय सरकारको ि । दलेैिका छजलला 
सिास्थय सेिा कायानुलयका एक छचछकतसक िन्िन,् “नेपाल छिछत्रने 
िाछनसको संखयािा किधी आएसँगै किारेछन्टनिा बसनेको संखया पछन 
घट्यो । परधीक्षणको दायरा र दर कि िुनाले संक्रछितको संखया 
पछन कि िएको ि र आइसोलेशन केन्द्रिरू पछन िालधी िुदँिैन ्।” 
यशो्रा गाउँपाछलकािा सबै संक्रछितिरू आइसोलेशन केन्द्रिा 
१४ छदन परूा गरेर घर फकदे पछि तधीन ओटै आइसोलेशन केन्द्र िालधी 
िएको पाछलकाका सिास्थय संयोजकले बताए । 

 

२. आइसोलेशन वयवस्ापनमा अनति पाभलका 
समनवय

सिानधीय तिको िौछतक पिूानु्ार, प्रशासछनक क्षिता र सा्न 
स्ोतको सधीछितताले गदानु कोछिड-१९ जसतो ठूलो ििािारधीसँग 
जधुन पाछलका एकलैलाई कछठन िएको दछेिन्ि । आइसोलेशन 
केन्द्र सिापना र वयिसिापन िछचनुलो िुने िएकोले यसका लाछग 
छजलला छित्रका पाछलकाले आपसिा सिन्िय गरेका िन ् । संघधीय 
संरचनािा पाछलकािरू सिायत् एकाइ िएकाले पाछलकाबधीच 

7 कणानुलधी प्रदशे सरकारले िोि आइसोलेशनिा रिने वयछतििरूले अछनिायनु 
पालना गनुनुपनदे छनयििरू जारधी गरेको छियो । तयसिा िञजरुधीनािालाई पछिलो बुँदािा 
रािकेो छियो ।

छिए ।6 यसतै उदािरण कछपलिसतकुो यशो्रा गाउँपाछलकाको 
आइसोलेशनिा पछन फेला प¥यो । 

सिानधीय तििरूले उपलब् िानि स्ोतबाटै आइसोलेशन 
वयिसिापन समिालेका िन ्। केिधी सिानिा िने अछतररति किनुचारधी 
करारिा छलइएको ि । रौतिटको गौरछसित छजलला असपतालका 
िछेडकल सपुररटेन्डेन्टका अनसुार असपतालले केिधी छचछकतसकसछित 
४० जनािन्दा बढधी किनुचारधी आइसोलेशन वयिसिापनका लाछग 
करारिा छलएको छियो । तर दलेैििा िने उपलब् किनुचारधी र 
सिास्थयकिमीबाटै वयिसिापन गररएको छियो । सिास्थय सेिा 
कायानुलय दलेैिका एक छचछकतसकका अनसुार छजललािा उपलव् 
८–१० जना छचछकतसकिरू नै आइसोलेशन केन्द्रिा पररचालन 
गररएको छियो । उनले िने, “चाछिएको बेला िािधी ११ ओटै 
पाछलका पगुिौ ँ । जछटल सिसया आए पाछलकाबाट िािधीलाई 
फोन समपकनु  गिनुन ् अछन िािधी सिन्िय गरेर छबरािधीलाई छजलला 
सदरिकुाि लयाउँिौ ँ। यिाँ उपचार समिि निए कोछिड असपताल 
सिुदेतिा पठाउँिौं ।” कैलालधीको गौरधीगंगा नगरपाछलकािा 
िछेडकल अछ्कृतको नेततृििा पाँच जनाको सििूले १५ छदनको 
छसफट बनाएर आइसोलेशन केन्द्रिा सेिा छदइरिकेो नगरपाछलकाका 
जनसिास्थय छनरधीक्षकले बताए । पालपािा पछन आइसोलेशन 
केन्द्रिा उपलब् जनशछतिको वयिसिापनबाट नै पालैपालो िछटएर 
काि चलाएको पाइयो । यद्छप छिशषेज् छचछकतसक िने अपगु 
िएको बताइयो । पालपाकै रािपरु नगरपाछलकाकी उपप्रििुले पछन 
अन्य किनुचारधी उपलब् िएको तर छिशषेज् छचछकतसकको अिाि 
िएको जानकारधी छदइन ्। छजलला तिको आइसोलेशन केन्द्रिा िने 
केिधी छिशषे सिास्थय सेिा पछन उपलब् िन ्। छसछकसत छबरािधीका 
लाछग सिास्थय सेिा कायानुलय दलेैििा तधीन ओटा िाइ केयर 
यछुनट सछितको ३१ शयैयाको आइसोलेशन केन्द्र िएको तयिाँका 
प्रििु छजलला अछ्कारधीले बताए । तर छजललासतरधीय आइसोलेशन 
केन्द्रि ै पछन िछेन्टलेटर, आइछसयजुसता सिास्थय सछुि्ा िने 
निएको बताइयो । 

कैलालधीको गौरधीगंगा नगरपाछलकाले तोछकएको कोछिड 
असपतालिा संक्रछित छबरािधी पठाउँदा सिानािािले सेतधी र 
ििाकालधी असपतालिा यता र उता कुदाउन ु परेपछि पाछलकाि ै
आइसोलेशन केन्द्र छनिानुण गरेको छियो । यस पाछलकािा कुल 

6 http://annapurnapost.com/news/156725 
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सिन्िय गननु र छनणनुय छलन सिज िएको ि । रौतिटिा लकडाउन 
शरुूसँगै िनृ्दाबन, गजुरा, गछढिाई र चन्द्रपरु नगरपाछलकािरूबधीच 
संयतुि रूपिा किारेछन्टन सिापना गनदे छनणनुय िई कायानुन्ियन 
सिते िएको छियो । पछि संक्रछितिरूको संखया बढ्द ै गएपछि 
यधी नगरपाछलकाले आइसोलेशन केन्द्र सिापनािा पछन सिकायनु गरे 
(िनेुनुिोस,् केस सटडधी २) । 

केस स्टडी २ : िौतह्टमा आइसोलेशन केनद्र 
रौतिटिा ४७० शयैया क्षिताका ११ ओटा आइसोलेशन 
केन्द्रिरू िन ्। तधीिधये चन्द्रपरु नगरपाछलका र गौरछसित छजलला 
असपतालका आइसोलेशन केन्द्र िात्रै सोिधी प्रयोजनका लाछग 
बनाइएका िुन ् िने अरू गाउँपाछलका र नगरपाछलकािरूिा 
किारेछन्टनलाई पछि आइसोलेशन केन्द्रिा पररणत गररयो । 

चन्द्रपरु, िनृ्दाबन, गजुरा र गछढिाई नगरपाछलकाले साझा 
प्रयासिा चन्द्रपरु-२ छसित शछिद सिारक पाकनु को सिािललाई 
आइसोलेशन केन्द्र बनाए । चन्द्रपरु नगरपाछलकाको २५ लाि 
रुपैयाँ, िनृ्दाबन, गजुरा र गछढिाई नगरपाछलकाको १५–१५ लाि 
रुपैयाँको लागतिा ४० शयैयाको आइसोलेशन केन्द्र बनाइएको 
िो । उति आइसोलेशन केन्द्र समिाछलरिकेा जनसिास्थय 
छनरधीक्षकका अनसुार अन्य सिानधीय तििरूको तलुनािा चन्द्रपरु 
नगरपाछलकािा िौछतक पिूानु्ारिरू, आिशयक सरसियोग छलन 
र सिास्थयकिमीिरूको आपछूतनु गराउन सछजलो िएकोले तयिाँ 
आइसोलेशन केन्द्र सिापना गननु पाछलकािरू सिित िए । पिूनु 
पछचिि राजिागनुि ैअिछसित आइसोलेशन सिल नछजकै सरकारधी 
तिा छनजधी असपतालिरू रिकेोले संक्रछितिरूलाई असपताल 
प¥ुयाउन सछजलो पछन ि । 

बसतधीबाट टाढा एकान्तसिलिा रिकेो उति केन्द्रिा चार 
िणड िन ् जिाँ सात ओटा िातानकूुछलत कोठा िन ् । चन्द्रपरु 
नगरपाछलकाकी उपप्रििुले उति आइसोलेशन केन्द्र छजललाकै 
सबैिन्दा वयिछसित र सछुि्ायतुि िएको दाबधी गररन ् । तयिाँ 
िौछतक दरूधी कायि गररएका शयैयािरू, पयानुप्त असिायधी 
शौचालयिरू, सिचि िानेपानधी, सिास्थय परधीक्षण, सरसफाइ, 
इन्टरनेट लगायतका आ्ारितू सछुि्ािरूका सािै लडुो र 
चसेजसता िले सािग्धी पछन उपलब् िन ् । संक्रछित छसछकसत 
िएर असपताल लान ु परेिा एमबलेुन्स तयारधी अिसिािा ि । 

आइसोलेशनिा रिकेा वयछतििरूको लाछग िाना र िाजाको 
वयिसिा ि । चारै ओटा पाछलकािरू सछमिछलत कोरोना कोषको 
रकिबाट िचनु वयिसिापन गररएको ि । 

सिानधीय असपतालिा कायनुरत दईु छचछकतसक र दईु 
िलेि अछससटेन्ट सािै एक सिास्थय छनरधीक्षक गरधी पाँच जना 
सिास्थयकिमीिरू आइसोलेशनिा िछटएका िन ् । आइसोलेशन 
केन्द्रका सिास्थय छनरधीक्षकले िने, “यिाँ आिशयक पनदे औष्धी, 
पधीपधीइ, नेबलुाइजर सबै उपलब् िन,् िछेन्टलेटर िने िैन ।” तर 
छजललाको दछक्षणधी िगेिा बढधी संक्रछित िछेटएका र तयिधी क्षेत्रिा 
आइसोलेशन पछन वयिछसित िुन नसकेको बताइयो । अछ्कांश 
पाछलकािरूले छिद्ालयलाई किारेछन्टनको रूपिा प्रयोग गरेका 
र संक्रछित बढ्द ै गएपछि सोिधी ठाउँलाई आइसोलेशन केन्द्रिा 
पररणत गरेका िन ्। तधी आइसोलेशन सिलिरूिा सािान्य िाट 
पछन निएकोले संक्रछितिरू मयाटे्स ओछयाएर िइुिा बसेको, 
शौचालयिरू पयानुप्त निएको, सरसफाइको किधीका सािै 
संक्रिण बढ्ने जोछिि रिकेो पछन बताइयो । किारेछन्टनलाई नै 
आइसोलेशन केन्द्रिा रूपान्तरण गररएकाले सछुि्ा कि ैिएको 
गौर असपतालका िछेडकल सपुररटेन्डेन्टले सिधीकारे ।

पालपािा पछन रािपरु नगरपाछलका र छनसदधी गाउँपाछलका छिलधी ५० 
शयैयाको आइसोलेशन केन्द्र सञचालन गरेका िन ् । निलपरासधी 
पिूनुिा शरुूिा कािासोतधी नगरपाछलकाको डणडाछसित िधयछिन्द ु
सािदुाछयक असपतालिा पाँच शयैयाको आइसोलेशन तयार गररएको 
छियो । तर सकं्रछितको संखया ्रैे िएपछि तयसलाई दिेचलुधी 
नगरपाछलकाको रजिरछसित सािदुाछयक प्राकृछतक छचछकतसालयिा 
साररयो । तयिाँ २२० जनासमि संक्रछित छिए िने साउनको पछिलो 
सातािा १३८ जना उपचाररत छिए । छजललाका आठ सिानधीय ति 
छिलेर िचनु वयिसिापन गररएको दिेचलुधी नगरपाछलका प्रििुले 
बताए । उनका अनसुार िचनु वयिसिापनका लाछग नगरपाछलकाले 
आठ लाि रुपैयाँ र गाउँपाछलकाले सात लाि रुपैयाँ उठाएका छिए । 

सिापनाको िचनुबोझ िात्रै निई सञचालन िचनुसिते कि 
गराउने िुनाले यसतो साझा आइसोलेशन केन्द्र दशेका ्रैे सिानधीय 
तििरूले सिापना गरेका िन ्। अन्तर पाछलका सिन्ियले उपलब् 
सधीछित जनशछतिको पररचालनिा सिते सघाएको छियो । दाङिा पछन 
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राप्तधी, गढिा, राजपरु र लििधी नगरपाछलकाले राप्तधी गाउँपाछलकाको 
राप्तधी प्राछिछ्क छशक्षालयिा छिशषे आइसोलेशन केन्द्र सञचालन 
गरेका िन ् । यसका लाछग पाछलकािरूले किनुचारधी पररचालनसँगै 
आछिनुक कोष पछन संयतुि रूपिा सिापना गरेका िन ्जसिा प्रतयेक 
पाछलकाले १५ लाि रुपैयाँ जमिा गरेका िन ्।

३. बजे्ट ि साधन स्ोतको वयवस्ापन
सिानधीय सरकारले सिास्थय तिा जनसंखया िन्त्रालयको 
छनददेशनअनसुार उपलब् स्ोतसा्न र जनशछति पररचालन गरधी 
आइसोलेशन केन्द्र छनिानुण गरेका छिए । छजललासतरधीय आइसोलेशन 
केन्द्र सिापना र सञचालन गननु प्रदशे सरकारले केिधी रकि उपलब् 
गराएको िए पछन सिानधीय तििा िने पाछलकािरूले नै स्ोत 
जटुाएका छिए । प्राय: छिपद ् वयिसिापन कोषिा िएको रकि 
अपयानुप्त िएपछि सिानधीय सरकारले छिछिन्न छिकास आयोजनाको 
बजेट रकिान्तर गरधी आइसोलेशन केन्द्र सिापना र सञचालनतफनु  
लगाएका छिए । 

रौतिटको गौरछसित छजलला असपतालका िछेडकल 
सपुररटेन्डेन्टले िने, “िािधीलाई प्रदशे सरकारले कररब रु. ५५ लाि 
पठाएको छियो । संघधीय सरकारले िने सरुक्षा सािग्धी पठाएको 
छियो । िाम्ो ठूलो चनुौतधी िनेको सञचालन िचनुको वयिसिापन 
नै िो । िािधीलाई कररब रु. ५५ लािको छबल फछययौट गननु बाँकी 
ि । िािधीले प्रदशे सरकारसँग िागेका िौ ँर सकारातिक प्रछतछक्रया 
पाएका िौ ँ ।”

गौरधीगंगा नगरपाछलका प्रििुका अनसुार आछिनुक िषनु 
२०७६/७७ िा कोछिड-१९ कोष सिापना गरधी तयसिा छिपद ्
वयिसिापनको लाछग िुट्याएको रकिलाई राछियो र नगरका केिधी 
योजनाको रकिान्तर गररयो िने आछिनुक िषनु २०७७/७८ िा एक 
करोड पाँच लाि रुपैयाँको कोष बनाउने लक्य ि । रौतिटको 
चन्द्रपरु नगरपाछलकाकी उपप्रििुले संघ सरकारले शयैयािरू 
िररदका लाछग सियोग गरेको र प्रदशे सरकारले परधीक्षण छकटिरू 
उपलब् गराएको िए पछन आइसोलेशन केन्द्रको िखुय आछिनुक 
बोझ सिानधीय सरकारले नै उठाएको बताइन ् । 

संक्रछितको अिसिा जछटल िएिा आिशयक पनदे एमबलेुन्स, 
िछेन्टलेटर, अछकसजनजसता सा्नस्ोतको अिािबाट यधी 
आइसोलेशन केन्द्रिरू गछुरिरिकेो पाइयो । केिधी सिानधीय तििा 

िाडािा उपलब् एमबलेुन्सिरूले संक्रछित बोकन आनाकानधी 
गरेकाले सिसया िछपएको बताइयो । पालपाको सिास्थय कायानुलयका 
प्रििुले एक जना डायलाइछसस गनुनुपनदे बदृ्धिा कोरोना पोछजछटि 
िछेटएपछि कोरोना छिशषे असपतालिा ररफर गररएको तर उति 
असपतालले छबरािधी छलन आनाकानधी गरेको बताए । 

निलपरासधी पिूनुका आठ सिानधीय ति छिलेर आइसोलेशन 
केन्द्रको िचनु सािछूिक रूपिा वयिसिापन गररएको ि । दिेचलुधी 
नगरपाछलकाछसित आइसोलेशन केन्द्रिा असारको अछन्ति 
सातासमि िएको िचनुबापत कररब ५७ लाि रुपैयाँ प्रदशे 
सरकारले छदएको ि । गौरछसित छजलला असपतालले पछन प्रदशे 
सरकारबाट आइसोलेशन वयिसिापनका लाछग आछिनुक सियोग 
पाएको छियो । 

सिानधीय सरकारले प्रछतकूल अिसिािा पछन उपलब्  
जनशछतिको यिोछचत पररचालन गरेका िन ्। तर यसिा दछेिएको 
एउटा चनुौतधी प्रोतसािन ित्ा िो । गौरधीगंगा नगरपाछलकाका 
जनसिास्थय छनरधीक्षकका अनसुार सिास्थयकिमीलाई सिानधीय 
सरकारले अछतररति सछुि्ा छदन सकेको िैन । उनधी िन्िन,् 
“शरुूको दईु िछिना छदनको रु. ५०० ित्ा छदएको िो तर अछिले 
िैन । केन्द्रबाट पाउने िनेको ५० प्रछतशत जोछिि ित्ा पछन 
ितुिानधीको लाछग लेिालाई पठाएका िौ ँ तर पैसा िैन िन्ने कुरा 
सछुनन्ि । संक्रछितका लाछग छनःशलुक एमबलेुन्स सेिा छदएका 
छियौ ँ । तयसको ितुिानधीिा पछन सिसया आएकाले आगािधी 
बजेटबाट छिलाउनपुनदे दछेिन्ि ।” चन्द्रपरु नगरपाछलकाकी 
उपप्रििुका अनसुार आइसोलेशन र किारेछन्टनिा िछटएका 
सिास्थयकिमीिरूलाई जोछििअनसुार चार सििूिा िगमीकरण गरधी 
प्रोतसािन ित्ा छदने छनणनुय गररएको ि, तर अछिलेसमि ित्ा 
छदइएको िने िैन । नगरपाछलकाले यसलाई पछन धयान छददँ ैचाल ु
आछिनुक िषनुको बजेट छिछनयोजन गरेकाले प्रोतसािन ित्ा चाँडै 
छनकासा िुने उनले बताइन ् ।

पालपाको रािपरु नगरपाछलका र निलपरासधी पिूनुको दिेचलुधी 
नगरपाछलका दिुलेै तलबको २५ दछेि १०० प्रछतशतसमि प्रोतसािन 
ित्ा छदने गरेको बताइयो । प्रयोगशाला तिा फ्रन्टलाइनिा काि 
गनदेलाई दछैनक १,२०० रुपैयाँ ित्ा रािपरु नगरपाछलकाले छददँ ै
आएको पाइयो । फोिोरिलैा वयिसिापन गनदे, सिारधी चालक, 
नगरप्रिरधीलगायत अन्य करारका किनुचारधीलाई तलब सकेलको ५० 
प्रछतशतसमि ित्ा छदने गरेको दिु ैपाछलकाका जनप्रछतछनछ्ले बताए । 



9 स्थानीय तहमथा कोभिड-१९ संक्रभमतको 
आइसोलेशन र वयवस्थापन अपडेट-५

४. सकं्भमतको पुन: पिीक्षण ि भडसिाज्स
आइसोलेशन केन्द्रिा राछिएका संक्रछितलाई १४ छदनको बसाइपछि 
कतै पनु: परधीक्षण गरेर र कतै नगरधी घर पठाउने गररएको पाइयो ।8 
परधीक्षणको ससुत गछत र प्रयोगशालािा सिज पिुचँ निुनाले पछन 
संक्रिण छनयन्त्रणिा असर परेको दछेिन्ि । पनु: परधीक्षण गरेर िात्र 
घर पठाउन चािकेा सिानधीय तिले पछन प्रयोगशालाको सिज 
पिुचँ निुदँा तयसो गननु सकेका िैनन ् । रौतिटिा संक्रछितलाई 
आइसोलेशनिा रािकेो १०–१२ छदनपछि पनु: परधीक्षणका लाछग 
पठाउने गरेको र नछतजा नेगेछटि आएपछि िात्र घर पठाउने गररएको 
ि । तर परधीक्षण नछतजा सियिा नआउने सिसयाले संक्रिण 
रोकिाििा पछन असर पारेको ि । कछतपय संक्रछितको परधीक्षण 
नछतजा आउन दईु िप्ता िा सोिन्दा बढधी सिय पछन लागने गरेको 
पाइयो । यसले गदानु संक्रछितिरू अनािशयक रूपिा ्रैे छदनसमि 
आइसोलेशनि ै बसनपुरेको ि ।9 आइसोलेशनिा रिकेा केिधी 
संक्रछितलाई तधीन-तधीन पटकसमि पधीसधीआर परधीक्षण गरेर संक्रिण 
निएको यछकन िएपछि िात्र घर पठाएको गौर असपताल रौतिटका 
एक छचछकतसकले जानकारधी छदए । 

दलेैििा लक्षण नदछेिएका संक्रछितलाई १४ छदनको 
आइसोलेशनपछि छिनापरधीक्षण घर पठाइएको छियो । तर सिुदेतको 
छिरेन्द्रनगरिा संक्रछितिरूले िने आइसोलेशनपछि पनु: परधीक्षण 
नगरधी सधी् ै घर पठाउन िोजदा आन्दोलन गरेका छिए । गौरधीगंगा 
नगरपाछलकाले लगिग १४० जना संक्रछितलाई पनु: परधीक्षण नगरधी 
घर पठाएको पाछलकाका जनसिास्थय छनरधीक्षकले बताए । छजलला 
सिास्थय कायानुलय पालपाका प्रछतछनछ्का अनसुार संक्रिणितुि 

8 संघ सरकारले जेठ २०, २०७७ िा जारधी गरेको कोछिड-१९ समबन््धी 
परधीक्षण छनददेछशका (National Testing Guidelines for Covid-19) िा 
आइसोलेशनिा रिकेा कोछिड-१९ पछुटि िएका लक्षण नदछेिएका संक्रछितिरू 
१४ छदनको आइसोलेशनिा बसेपछि पनु: परधीक्षण जरुरत नपनदे र परधीक्षण नगरधी घर 
पठाउन सछकने जनाएको ि । र लक्षण दछेिएका संक्रछितिा पछन िापदणड अनसुारका 
आइसोलेशनिा १४ छदन परूा गरधी अछतररति तधीन छदनसमि लक्षण नदछेिएिा पनु: 
परधीक्षण आिशयक नपनदे जनाएको ि । तर यसरधी आइसोलेशन केन्द्रिा बसेकालाई 
छिनापरधीक्षण घर पठाउन सछकने छनणनुयछिरुद्ध ररट छनिेदन परेपछि सिकोचच अदालतले 
उति छनणनुय कायानुन्ियन नगननु अन्तररि आदशे जारधी गरेको छियो । अदालतले 
आइसोलेशनिा रिकेा नागररकको पनु: पधीसधीआर परधीक्षण गरधी संक्रिण ितुि िएको 
यछकन िएपछि िात्र घर पठाउनपुनदे आदशे जारधी गरेको ि । https://nepallive.
com/story/219912 

9 किारेछन्टनिा रिकेा वयछतििरूको परधीक्षण सियिा निुदँा उनधीिरूको बसाइ 
लछमबने गरेको छियो । https://www.democracyresource.org/wp-content/
uploads/2020/06/COVID-19_Update-4_30June2020-web-version.pdf 

िएको यछकन िएपछि िात्र घर पठाउने कोछसस गरे पछन 
प्रयोगशालाले पनु: परधीक्षण नगररछददँा छिनापरधीक्षण घर पठाउनपुरेको 
छियो । यशो्रा गाउँपाछलकािा पनु: परधीक्षण गरेर घर पठाउने िने 
पछन सियिा नछतजा नआएपछि संक्रछितलाई तयसै घर पठाइएको 
पाछलकाका सिास्थय संयोजकले बताए । यसरधी पठाइएकािधये 
१४ जनाको नछतजा पोछजछटि आए पछन छतनलाई पनु: िोजधी गरधी 
आइसोलेशन केन्द्रिा लयाइएन । घरि ै एकान्तबासिा बसन ु िनधी 
छनददेशन छदइयो । आइसोलेशन सिास्थयसमबन््धी िापदणडअनसुार 
सिानधीय तिले फोन र एसएिएसिाफनु त संक्रछितिरूको दछैनक 
सिास्थय छसिछतको जानकारधी र अछिलेि राखनपुनदे प्राि्ान िए पछन 
तयसो नगररएको दछेिन्ि । यसरधी संक्रछितको सिास्थय अिसिाको 
अनगुिन पछन निुने र संक्रछितिरू सिदुायिा पगुनाले संक्रिण 
फैछलने समिािना बढेको छियो । दलेैििा र पसानुको छिरगंजिा पछन 
किारेछन्टन र आइसोलेशन सिलिरूबाट संक्रछितिरू सिदुायिा 
पगुेर नै संक्रिण फैछलएको िुन सकने आशकंा ्रैेको छियो ।10 

५. भजलला तहका भनकायको िूभमका
छजलला तिका संघसंसिा, सरुक्षा छनकाय, सधीसधीएिसधी, छजसस, 
छजलला प्रशासन कायानुलय, छजलला सिास्थय कायानुलयका 
प्रछतछनछ्ले किारेछन्टन, परधीक्षण र आइसोलेशन वयिसिापनिा 
आिशयक सिन्िय िइरिकेो दाबधी गदनुिन ् । तर सिानधीय तिका 
प्रछतछनछ्ले िने सिन्िय प्रिािकारधी िुन नसकेको, र कोछिड-१९ 
संक्रिण तिा छनयन्त्रणको असन्तछुलत बोझ आफूिाछि आइपरेको 
बताउँिन ् । शरुूिा संक्रछित कि िुदँा छजलला र प्रदशे सतरिा 
सिन्िय गरधी छतनलाई तोछकएका कोछिड-१९ असपतालिा प¥ुयाउने 
गररएको छियो । तर संक्रछित ्रैे बढ्दा िने आफैले आइसोलेशन 
वयिसिापन गनुनुपरेको र छजलला तिका छनकायबाट आिशयक 
सियोग नपाएको यशो्रा गाउँपाछलकाका एक किनुचारधीको 
गनुासो छियो । “न त कोिधी अनगुिन गननु आए, न केिधी सियोग 
गरे । सबै संक्रछितलाई जेनतेन वयिसिापन गररयो । १४ छदनपछि 
छिनापरधीक्षण घर पठाइयो । कसैको सिास्थयिा जछटलता आएको 
िए समिालन गाह्ो िुने छियो,” तधी किनुचारधीले िने । दलेैििा िने 
छजलला प्रशासन कायानुलयले छजललाछित्रका पाछलका, छजसस, 
र संघसंसिाको प्रछतछनछ्ति रिकेो सछिछत र उपसछिछतिाफनु त 

10 https://ekantipur.com/news/2020/07/23/1595508381888748
08.html 
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संक्रछित पछिचान र आइसोलेशन केन्द्रको वयिसिापनिा सिन्िय 
गरेको बताइयो ।11 समबछन््त पाछलकाको सिकायनुिा छयनै 
सछिछत र उपसछिछतले बाछिरबाट आएका वयछतििरूको छििरण 
संकलन, किारेछन्टन वयिसिापन, कन्ट्याकट टे्छसङ र संक्रछितलाई 
आइसोलेशन सिलिा राखने काििा पछन सघाएका छिए । तर 
सियिा परधीक्षण निुदँा किारेछन्टन र आइसोलेशनबाट वयछतििरू 
घर पछुगसकेपछि संक्रछित पछिचान िएको छियो । तधी संक्रछितलाई 
सिदुायबाट पनु: आइसोलेशन केन्द्रिा लयाउने र उनधीिरूको 
समपकनु िा आएका वयछति पछिचान गनदे काििा पछन यधी सछिछत र 
उपसछिछतले सघाएका छिए । 

यधी आइसोलेशन केन्द्रिरूको अनगुिन एिं छनरधीक्षण प्रिािकारधी 
िुन नसकेको पाइयो । संक्रिण फैछलने जोछििका कारण पछन 
अनगुिनको र छनरधीक्षणको पाटो किजोर िएको िुन सकि । यद्छप 
पालपािा छजलला सदरिकुाि केछन्द्रत केिधी आइसोलेशन सिलिा िने 
छजलला प्रशासन कायानुलय, सधीसधीएिसधी, छजसस, छजलला सिास्थय 
कायानुलय, छिश्व सिास्थय संगठन आछदका प्रछतछनछ्ले अिलोकन 
गरेको पाइयो । रौतिटिा पछन चन्द्रपरुछसित आइसोलेशन केन्द्रिा 
सिय सियिा अनगुिन िुने गरेको बताइयो ।

७. भनषकर्स
छजलला र सिानधीय तििा बाछिरबाट आउने वयछतििरूको किधी िएसँगै 
किारेछन्टनिा बसनेको संखयािा किधी आएको छियो । आइसोलेशनिा 
पछन नयाँ संक्रछित िछपनेिन्दा छनको िएर घर फछकनु नेको संखया 
बढेको छियो । यसले गदानु सिानधीय सतरिा सिापना गररएका ्रैे 
आइसोलेशनिा चाप घटेको छियो । संक्रछितलाई सियि ैपछिचान 
गननु र आइसोलेशनिा राखन नसकेकाले सिदुायिा संक्रछित पगुेको 
आशकंा गररएको ि । प्रयोगशालाको पिुचँ र परधीक्षणको दायरा 
नबढेकाले पछन िासतछिक संक्रछितिरू िुटेका िुन सकिन ् । तर 
पछिललो सियिा परधीक्षण दायरा बढाइएकाले संक्रछितको दर पछन 
बढ्न िालेको ि । तयसैले केिधी साता पछिले संघ सरकारले गरेको 
परधीक्षण दायरा घटाउने छनणनुय त्रछुटपणूनु छियो िन्न सछकन्ि । 

11 छजलला प्रशासन कायानुलयले छजललासतरधीय कोछिड-१९ संकट वयिसिापन 
केन्द्र, कोछिड-१९ प्रकोप न्यनूधीकरण सछिछत, कोछिड-१९ रोकिाि छनयन्त्रण तिा 
वयिसिापन सरुक्षा सछिछत/उपसछिछत, ¥याछपड रेसपोन्स टधीि, बजार अनगुिन सछिछत, 
कोछिड-१९ किाणड पोटि लयायतका सछिछत र उपसछिछतिरूसँग सिन्िय गरेको 
बताइयो । 

संघ सरकारले लकडाउन पछिको अिछ्लाई आिशयक 
तयारधीको अिसर िानधी परधीक्षण दायरा बढाउने, संक्रछितलाई 
अलगयाउने, छतनको समपकनु िा आएका वयछतििरूको पछिचान गनदे, 
वयिछसित आइसोलेशन सिल बनाउने, असपतालको सतरोन्नछत गनदे 
लगायतका काििा उपयोग गनुनु प्थयको । तर यसतफनु  अपेक्षाकृत 
उपलछब् िाछसल िुन सकेको िैन । किारेछन्टन र आइसोलेशन 
सिलिरूको वयिसिापन प्रिािकारधी निुदँा संक्रछितिरू सिदुायिा 
पगुेको दछेिन्ि । पनु: परधीक्षणको नछतजा आउन ुअगािै घर पठाइएका 
वयछतिको नछतजा पोछजछटि आएको उदािरणले संक्रिण छिकराल 
बन्न सकने संकेत गदनुि । तयसिाछि लकडाउन िछुलसकेकोले 
संक्रिण छनयन्त्रणबाछिर जानसकने जोछिि पछन उछत्कै ि । यधी 
कारणिरूले गदानु संक्रछितको पछिचान र आइसोलेशन केन्द्रको 
वयिसिापन आगािधी छदनिा झन ्चनुौतधीपणूनु िुने दछेिन्ि । कोछिड-
१९ ततकाल छनयन्त्रणिा आउने संकेत नदछेिएकाले सिानधीय, प्रदशे 
र संघ सरकारले संक्रछित पछिचान, कन्ट्याकट टे्छसङ, आइसोलेशन 
र उपचारिा छदघनुकालधीन नधीछत र योजना बनाउन जरुरधी ि । सािै 
परधीक्षणको दर र दायरा बढाउँद ै आइसोलेशन केन्द्रिरूलाई 
िापदणडअनसुार सतरोन्नछत गरधी संक्रछितलाई सिदुायबाट सियि ै
अलगयाउन सकेिा कोछिड-१९ संक्रिण फैछलने दरलाई कि गननु 
सछकने दछेिन्ि । 

यस अपडेटका लाछग द एछसया फाउन्डेसनले आछिनुक तिा प्राछिछ्क 
सियोग गरेको िो । यसिा उछललछित छििरण र छनचोड डेिोके्रसधी 
ररसोसनु सेन्टर नेपाल (डधीआरसधीएन) को अधययनिा आ्ाररत िन ्। 
छतनले सियोगधी संसिाको ्ारणा प्रछतछबछमबत नगननु पछन सकिन ्। 




