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(प्रसे षर्ज्ञप्ती) 

• रकुर्ा प्राथमिक स्र्ास््र् चौकीिा ५ शैर्ा (अक्ससजन सषित) थप ३ रे्ड गरी ८ रे्डको अस्थार्ी कोरोना 
अस्पताल स्थापना गरी क्चषकत्सक १, मस.अ.िे.र् १, स्टाफ ३, कार्ायलर् सिर्ोग १ पररचालन गररएको छ । 
थप अक्ससजनको लागी क्जल्ला प्रशासन कार्ायलर् र अन्र् सरकारी मनकार्िरुिा पत्राचार र सिन्र्र् भईरिेको 
छ । १ र्टा प्रमत मिनेट ५ केजी अक्ससजन उत्पादन गने षर्द्यमुतर् िेक्शन कोमभड अस्पतालिा जडान गररएको 
छ । थप १ र्टा िेक्शन खररदको लागी प्रषिर्ा अगामड बढाईएको छ । सर्यसाधारणको लागी कोमभड १९ 
सम्बक्न्ध सिस्र्ा सिाधानको लागी क्जम्िेर्ारी सषित स्र्ास््र्किीिरु खटाईएको छ । उिााँिरुको सेर्ा-किय 
मनरन्तर चमलरिेको छ र चमलरिने छ । 

• कार्ायलर् प्रर्ोजनको लागी रिेको प्रर्ोगिा रिेको १ र्टा गाडीलाई एम्बलेुन्सको रुपिा पररणत गरर तर्ारी 
िालतिा राक्खएको छ भने डेढगाउाँ षर्कास िञ्च संगको सिकार्यिा १ र्टा एम्बलेुन्स पमन उपलब्ध छ । 
आर्श्र्क परेिा थप सर्ारीसाधनिरु सिेत भाडािा प्रर्ोग गनय सषकनेछ । प्रचार प्रसार र जनचेतना फैलाउने 
कार्य टोलटोलिा पगेुर गररएको छ । सबै जनप्रमतमनमधिरु र कियचारीले क्षेत्रगत रुपिा नेततृ्र् मलनभुएको छ 
। स्र्ाब कलेससन र जााँचलाई कार्यतामलका बनाई आजैका मिमतर्ाट पनुः शरुु गररदैछ । सम्बक्न्धत 
मनकार्िरुसंग मनरन्तर सिन्र्र् र संर्ाद भईराखेको छ । 

• कोमभड १९ िाथी षर्जर् प्राप्त गनयको लागी उपचार र जााँच िात्र पर्ायप्त छैन । र्सको संििण रोकथािको 
लागी सचेतना अपनाउने, सरकारको िापदण्डको अमनर्ार्य पालना गने, िास्क लगाउने, सार्नुपानीले मिक्चमिक्च 
मनर्मित रुपिा िात धनुे, भीडभाडिा नजान,े सािाक्जक दरुी कार्ि गने जस्ता आधारभतु कुरािरु सबैले 
अमनर्ार्य पालना गनुयपदयछ । कररर् १० ददन जमत िािीले कठोरतापूर्यक उपरोक्त कुरािरुको पालना गर्ौ भने 
कोरोना िाथीको षर्जर् मनक्ित जस्तै छ । 

• भारत लगार्त षर्श्वका अन्र् िलुकुिरु र नेपालकै कोमभड १९को जोक्खिर्कु्त स्थानिरुर्ाट र्स गाउाँपामलकािा 
आउनभुएका सम्पणुय ििानभुार्िरुलाई कम्तीिा १० ददन िोि सर्ारेक्न्टनिा बमसददनिुनु अनरुोध गदयछौ ।केिी 
सिस्र्ा आएिा सम्बक्न्धत र्डा र्ा नक्जकको स्र्ास््र् संस्थािा सम्पकय  गनय सषकनेछ । 

• षर्पद्को सिर्िा आरोपप्रत्र्ारोप र्ा अटेरी र्ा अनार्श्र्क षर्र्ाद गनुयभन्दा षर्पद् षर्रुद्ध सािषुिक प्रर्ास जारी 
राख्नपुदयछ । सम्पणुयिा र्ो िाददयक अषपल सिेत गदयछौ । िािी िाम्रो कियिा प्रमतबद्ध छौ, रषिरिनेछौ । 

• र्िााँिरुको सिर्ोग, सिकार्य र रचनात्िक सझुार्को लागी िाददयक धन्र्र्ाद ।             
(प्रददपचन्र सबुेदी) 

प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत मिमतः २०७८/०१/२४ गते । 
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