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कोभिड १९ केशको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बधिी भनरे्दन्शका   

 

१.  सधर्दिभ:  

कोभिड १९ का भबरािीहरू दर्दन प्रभतदर्दन बढ्रै्द गइरहेको अवस्थािा कोभिड १९ 
केश व्यवस्थापनलाई थप प्रिावकारी बनाई गैर कोभिड स्वास््य सेवाहरूलाई सिेत भनयभित 
गनभ आवश्यक िएकाले “कोभिड-१९ िहािारी रोकथाि तथा व्यवस्थापनिा स्वास््य क्षेरको 
आपतकालीन योजना” ले िागभ भनरे्दशन गरे तथा संक्रािक रोग ऐन २०२० को र्दफा २ 
को उपर्दफा (३) को ििभअनरुूप रे्दहाय बिोन्जि यो भनरे्दन्शका जारी गररएको छ ।   

 

२.  िागभ भनरे्दशनहरू: 

२.१.  अस्पतालहरूिा आइसोलेसन सम्बधिी व्यवस्था:   

क) हरेक अस्पतालले आईसोलेसनकालाभग रे्दहाय बिोन्जि व्यवस्था भिलाउन ुपनेछ:    
1) हरेक अस्पतालले िखु्य प्रवेश द्वारिा Screening point रान्ि तापक्रि र अधय 

स्वास््य जानकारी (health and travel history) का आिारिा सेवा भलन 
आउने व्यन्िहरूलाई हररयो र पहेँलो सिूहिा वगीकरण गरी काडभ दर्दने 
व्यवस्था भिलाउने,  

2) हररयो काडभ िएका सेवाग्राहीहरूलाई भनयभित सेवा यभुनटहरूिा सेवा भलन 
पठाउने र पहेँलो काडभ िएका सेवाग्राहीहरूलाई pre-isolation ward िा 
कोभिड screening का लाभग पठाउने,  

3) पहेँलो काडभ िएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दर्दने र थप जानकारीका 
आिारिा कोभिड शंकास्पर्द िए निएको यककन गने र शंकास्पर्द 
व्यन्िलाई pre-isolation ward वाडभिा रान्ि स्वाब संकलन गरी परीक्षणका 
लाभग पठाउने ।   

4) परीक्षणको नभतजा पोन्जकटि आएिा asymptomatic, mild, moderate, 
severe र critical के हो सोको यककन गने । 
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5) घरिै आइसोलेसन बस्न सक्ने सम्िव छ िने  asympt omat i c र mi l d 
केशहरूलाई २.२ अनसुारका प्रकक्रया परुा गरी घरिा पठाउने । यदर्द सो 
सम्िव निएिा सोही अस्पतालको i sol at i on वाडभिा रान्ि उपचार गने ।  

6) Moderat e केशहरूलाई लेिल १ र severe र cri t i cal  केशहरूलाई 
लेिल २ अस्पतालहरूिा उपचारका लाभग प्रषेण गने ।  

7) यदर्द पोन्जकटि केशहरूको अधय बह-ुकवशेषज्ञ सेवा आवश्यक िए लेिल ३ 
अस्पतालिा प्रषेण गने ।   

ि) हरेक अस्पतालहरूले कोभिड १९ का asymptomatic र mild केशहरूको 
व्यवस्थापन गनभ छुटै्ट आइसोलेसन वाडभ बनाउन ुपनेछ, यसो गर्दाभ हाल उपलब्ि 
संरचनाहरूलाई पनुभव्यवन्स्थत गरी प्रयोगिा ल्याउन ुपनेछ, उि आइसोलेसन 
वाडभिा सरुक्षाकिी सकहत प्रवेश र बाकहर भनस्कने द्वार हनु ुपनेछ ।   

ग) अस्पतालिा आकन्स्िक सजभरी गनुभ परेिा कोभिड१९ पोन्जकटि लाभग भलन ुपने 
व्यन्िगत बचावटका उपायहरू अपनाई सेवा दर्दने र इलेन्क्टि सजभरीको हकिा  
RT-PCR टेस्ट गने व्यवस्था भिलाउने ।  

२.२.  घरिा आइसोलेसन राख्न ेसम्बधििा:   

हालसम्ि कोभिड १९ को िहािारी िोभगरहेका अधय रे्दशहरूको अनिुवबाट 
पाठ भसक्रै्द उपलब्ि अस्पतालहरूको सीभित क्षितालाई सिेत िध्यनजर गरी लक्षण 
तथा न्चधहहरू निएका (asymptomatic) र सािाधय लक्षण तथा न्चधहहरू िएका 
(mild) केशहरूको घरिै रान्ि सिेत व्यवस्थापन गनभ सककने रे्दन्िधछ। तसथभ, 
हाललाई रे्दहायको िापर्दण्डहरूको पूणभ पालना हनेु अवस्थाको सभुनन्ितता िएिा 
सम्बन्धित स्वास््यकिीले सो भनरे्दशन दर्दन सक्नेछन ्।    

क) घरिै आईसोलेसनिा बस्नका लाभग भनजले पालना गनुभ पने पक्षहरूको बारेिा 
िधजरुीनािा गराई आईसोलेसनिा राख्न सककनेछ, 

ि) पालना गनुभ पने कवषयहरू:   

1) हावा िेल्ने तथा प्रकाश पयाभप्त आउने छुटै्ट कोठािा राख्न ेव्यवस्था 
भिलाउने,  

2) उपचार अवभििरर बाकहर नभनस्कने र आवश्यक पने सािग्रीहरू पररवारका 
सर्दस्यहरू िाफभ त िगाउने,  
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3) िानपानको व्यवस्थािा कवशेष साविानी अपनाउन ुपनेछ जस्तै: पयाभप्त 
िारािा पानी, झोभललो र पोभसलो िानेकुराहरू िाने । 

4) प्रयोग गररएका िाडाहरू सरुन्क्षतरूपले सफा गने र राम्रो सँग सकेुपभछ 
िारै पनुः प्रयोग गने,  

5) स्नानघर/शौचालयको छुटै्ट व्यवस्था भिलाउने र सािकुहकरूपिा प्रयोग गनुभ 
पने अवस्था िएिा प्रत्येक प्रयोग पभछ सरसफाइिा प्रयोग हनेु 
disinfectant ले राम्रो सँग सफा गरे पिात ्िारै अधय सर्दस्यले प्रयोग 
गने, 

6) हात िनेु बेभसनहरु संक्रिणको श्रोत हनुसक्ने पयाभप्त जानकारी गराई र्दाँत 
िाझ्ने ब्रस लगायतका सिानहरू राख्न छुटै्ट बेभसनको प्रयोग गने,  

7) िेरै प्रयोग हनेु चीजहरू जस्तै ढोका, िेभसनका ह्याधडल, टेबल तथा अधय 
सािग्रीहरू जनु िेरै व्यन्िहरूले चलाउने वा छुने सम्िावना रहधछ ती 
सािानहरूको भडसइधफेक्टेधट प्रयोग गरी भनयभित सफा गने, 

8) हात िनेु साबनु र पानीको पयाभप्त व्यवस्था गनुभ पने र सबै सर्दस्यहरूले 
सिय सियिा सफा गने,   

9) िाँडाकँुडा, कपडा िनुकालाभग पञ्जा लगाएर िनेु वा िभसनिा छुटै्ट िनेु र 
राम्रो सँग घाििा सकुाउने,    

10) भनजको हेरचाह र प्रत्यक्ष सम्पकभ िा रहने व्यन्ि र भनजले अभनवायभ रूपिा 
िेभडकल िास्क प्रयोग गने,  

11) बढी जोन्िििा रहने सिूहहरू जस्तै: र्दीघभरोगीहरू, ६० वषभ िाभथका जेष्ठ 
नागररकहरू, गिभवती तथा सतु्केरी िकहलाहरूलाई भनजको सम्पकभ बाट 
टाढा राख्न ुपनेछ,  

12) दर्दनिा कम्तीिा ३ पटक ज्वरो जाँच गरी रेकडभ राख्न े।  
13) हरेक दर्दन र्दईुपटक आफ्नो  स्वास््य अवस्थाको बारेिा सम्बन्धित 

स्वास््यकिीलाई फोन वा एस.एि.एस. बाट जानकारी गराउने 
14) भनम्न अवस्थाहरू रे्दन्िएिा भनज वा भनजको हेरचाहिा  संलग्न व्यन्िले 

तरुुधतै सम्बन्धित स्वास््यकिीलाई जानकारी दर्दनपुनेछ:  
• श्वासप्रश्वासिा कदठनाइ िएिा,  
• छाती र्दिेु वा िारी िहससु िएिा,  
• ओठ तथा अनहुार नीलो रे्दन्िएिा,  
• होस हराएिा,  
• अधय कुनै जकटल अवस्था रे्दन्िएिा ।  
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ग) घरिा रहेका भबरािीहरूको भनयभित अनगुिन: 
1) सम्बन्धित स्वास््यकिीले हरेक दर्दन फोन वा एस.एि.एस. बाट भबरािीको 

स्वास््य अवस्थाको जानकारी भलने र आवश्यक परािशभ दर्दइ अभिलेि 
व्यवन्स्थत गने । 

नोट: होटेलिा आईसोलेसनिा बस्नका लाभग सिेत उल्लेन्ित िापर्दण्ड र कवभिहरू 
पालना गनुभपने हधुछ ।   

 

२.३.  आईसोलेसनबाट छुट्ने सम्बधििा:   

क) लक्षणहरू तथा न्चधहहरू नरे्दन्िएको (asymptomatic cases) केशको हकिा 
आईसोलेसनिा बसेको १४ दर्दन पभछ  

ि) सािाधय लक्षण तथा न्चधहहरू रे्दन्िएको (mild cases) केशको हकिा कम्तीिा १४ 
दर्दन पभछ लक्षण तथा न्चधहहरू पणुभ भनको िएको ३ दर्दन पभछ  

ग) यसरी आईसोलेसनबाट हटाउँर्दा सोको सूचना अद्यावभिक अभिलेि रान्ि सम्बन्धित 
न्चककत्सक/स्वास््यकिीले प्रिान्णकरण गनुभ पनेछ।  

२.४.  कवकवि: 

क) स्वास््य संस्थाहरूिा भनयभित सेवाहरू कुनै पभन कारणले अवरुद्ध वा संस्था भसल 
गनभ पाइने छैन । Pre-isolation वाडभ वा भनयभित सेवा दर्दने यभुनटिा कुनै व्यन्ि 

कोभिड पोन्जकटि रे्दन्िएिा २ घण्टा भिरिा उि स्थानलाई उन्चत सािग्रीको प्रयोग 
गरी disinfect गने र अकवलम्ब पनुः सेवा सचुारु गने व्यवस्था भिलाउन ुपनेछ।  

ि) यो भनरे्दन्शका आवश्यकता अनसुार सिय सियिा अद्यावभिक गरै्द लभगनेछ ।  
 


