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कोभिड-१९ का भिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमी तथा 
अन्य कममचारीहरूको व्यवस्थापन सम्िन्धी मार्म भनरे्दशन, २०७७ 

 
१.  सन्र्दिम  

'कोभिड-१९ महामारीको सन्र्दिममा कोभिड तथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभर् अन्तररम 
भनरे्दशशका २०७६' ले भनरे्दशशत र्रे अनरुूप कोभिड-१९ का भिरामीहरूको भनर्दान र उपचारमा 
प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमी तथा अन्य कममचारीहरूलाई संक्रमणको संिावना वा जोशिम, 
शारीररक तथा मनोसामाशजक असर हनु ेिढी सम्िावना िएकाले सो को व्यवस्थापन र्नम यो मार्म 
भनरे्दशन जारी र्ररएको छ ।   

 
२.  मार्म भनरे्दशनहरू 
२.१  कोभिड अस्पतालमा कोभिड-१९ को भिरामीको भनर्दान तथा उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न िएका 

शचहकत्सक, नसम लर्ायत स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरू सो अवभधमा अन्य रोर्का 
भिरामीहरूको उपचारमा संलग्न हनु ुहुुँरै्दन ।उक्त कममचारीहरूको उशचत व्यवस्था सम्िशन्धत कोभिड 
अस्पतालले भमलाउन ुपनेछ ।  

२.२  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरूलाई आवश्यकता अनसुार 
लर्ातार ७ दर्दन सम्म दर्दनको िढीमा १२ घण्टा सम्म मार कायम र्ने व्यवस्था भमलाउन ुपनेछ, 

२.३  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरू कोभिड-१९ का भिरामीहरू 
िाहेकका अन्य सेवाग्राही, घरपररवार र समाजमा प्रत्यक्ष सम्पकम मा आउन ुहुुँरै्दन । 

२.४  छुटै्ट कोठा, स्नानघर तथा शौचालय र प्रयोर् र्ने सामग्रीहरू िएको आवासको व्यवस्था 
भनम्नानसुारको प्राथभमकता क्रममा र्ररन ुपनेछ:  

क) अस्पतालको क्वाटरमा,  

ि) आफ्नै आवासमा, 

र्) अस्पतालले पहहचान र्रेको कुनै िवनमा (आधारितू सेवा सहहतको र्णुस्तरीय र 
सरुशक्षत स्थानमा),  

घ) नशजकको र्णुस्तरीय र सरुशक्षत होटेलमा,  

२.५  अस्पताल हाता िाहहर राख्न ुपने अवस्था िएमा भनजहरूको आवतजावतका लाभर् छुटै्ट सवारीसाधन 
प्रयोर् र्नुम पनेछ । सो को व्यवस्था सम्िशन्धत अस्पतालले र्नुम पनेछ,   

२.६  लर्ातार ७ दर्दनसम्म दर्दनको १२ घण्टा काम र्रेका कममचारीलाई अरू भिर्दा नकाहटने र्री एक 
हप्ताका लाभर् भिर्दामा िस्ने सहुवधा दर्दन ुपनेछ । यसरी भिर्दामा िस्र्दा अन्य व्यशक्तहरुसुँर् शारीररक 
रू्दरी कायम र्नम उत्प्ररेरत र्नुम पनेछ,   

२.७  सम्िशन्धत कममचारीले उपयकु्त व्यशक्तर्त सरुक्षाका सामग्री (PPE) तथा हवभधहरूको उशचत प्रयोर् 
र्नुम पनेछ,   
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२.८  भिरामीको उपचार र्र्दाम सम्मानपवुमक र्ोपनीयताको हकलाई सभुनशित र्रै्द मेभडकल इभथक्सको 
पणुमरूपमा पालना र्नुम पनेछ । भिरामीको सम्पणुम सचुना तथा अभिलेिहरु चसु्त र्दरुुस्त र सरुशक्षत 
राख्न ुपनेछ। सिै सचुनाहरु तोहकऐको व्यशक्तले मार सम्प्रषेण र्नुमपने छ । तोहकएका भनयम तथा 
हवभधहरूको पालना र्रे नर्रेको सभुनशित र्ने शजम्मेवारर तोहकएको सपुरिाइजरको हनुेछ। 

 
३. अस्पतालको शजम्मेवारी  
३.१  आफ्नै आवासमा िस्न नसक्ने उपचारमा प्रत्यक्षहरूमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य 

कममचारीहरूको लाभर् र्णुस्तरीय तथा स्वस्थ िानपान, सरसफाई र आवासको व्यवस्था भमलाउन े
। यस्तो व्यवस्थाका लाभर् वास्तहवक िचमका आधारमा रु. २००० (अक्षरेहप र्दईु हजार मार) मा 
निढ्ने र्री प्रभत व्यशक्त प्रभत दर्दनका र्दरले अस्पताललाई रकम उपलब्ध र्राउने । 

३.२ व्यशक्तर्त सरुक्षाका हवषयमा रोष्टरमा रहेका र अन्य सिै स्वास््यकमी र कममचारीहरूलाई तालीम 
वा समय समयमा थप जानकारी दर्दने,   

३.३  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू र भनजका पररवारका सर्दस्यहरूलाई मनोपरामशम 
सेवा उपलब्ध र्राउने,  

३.4  आवासका लाभर् तोहकएको मापर्दण्डको सभुनशस्चता सम्िशन्धत अस्पतालले र्नुमपनेछ र मापर्दण्ड 
िमोशजम िए निएको अनरु्मन अनरु्मनको व्यवस्था सम्िशन्धत तालकु भनकायले र्नेछ, 

३.5  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरूलाई िभूमका अनसुार 
आवश्यक व्यशक्तर्त सरुक्षाका सामग्रीहरू उपलब्ध र्राउनका साथै संक्रमण रोकथाम तथा 
भनयन्रणका उपायहरू (infection prevention and control measures) प्रोटोकल अनसुार 
पणुमरूपमा पालना र्राउने,  

३.6  उपचारमा प्रयोर् िएका व्यशक्तर्त सरुक्षाका सामग्रीहरूको उशचत हवसजमनको व्यवस्था र्ने,   

३.7  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरूलाई स्वमलुयांकन र कुन ै
शचन्ह वा लक्षणहरू रे्दशिएमा तत्काल जानकारी र्राउन उत्प्ररेरत र्ने,   

३.8  उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास््यकमीहरू तथा अन्य कममचारीहरूको कोभिड-१९ जाुँच र्ने 
व्यवस्था भमलाउने र यदर्द कोभिड-१९ पोशजहटि रे्दशिएमा प्राथभमकतामा राशि उपचार र्ने,   

३.9 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले तोकेको जनशशक्त पररचालन अनपुात मापर्दण्ड अनसुार अस्पतालमा 
उपलब्ध जनशशक्तको समानपुाभतक र समशुचत रूपमा पररचालन हनुे र्री रोष्टर िनाई आवश्यकता 
अनसुार पररचालन र्ने । यस कायम प्रयोजनका लाभर् िनाइएको रोष्टर अस्पताल प्रमिुिाट पूवम 
स्वीकृत िएको हनु ुपनेछ ।   

३.१0 यस मार्म भनरे्दशनमा उललेशित व्यवस्था भमलाउन र अभतररक्त सेवा सहुवधाका लाभर् (अध्ययन 
अनसुन्धान, उत्प्ररेणा र सम्मान लर्ायत) सम्िशन्धत अस्पतालहरूले स्थानीय वा प्ररे्दश सरकारसुँर् 
सहकायम र्नम सक्नछेन।्  
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३.१1 भिरामीको िार धेरै िई अस्पतालमा रहेका जनशशक्त अपयामप्त िएको िण्डमा प्रारे्दशशक मन्रालय र 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयसुँर् समन्वय र्री थप जनशशक्त पररचालन र्ने व्यवस्था भमलाउन ु
पनेछ ।  

 

४. आभथमक श्रोतको व्यवस्था 
४.१ यस भनरे्दशशका कायामन्वयन र्र्दाम लाग्ने व्ययिार तोहकएका अस्पतालहरूलाई प्रधानमन्री तथा 

मशन्रपररषद्को कायामलयमा रहेको कोरोना संक्रमण भनयन्रण, रोकथाम र उपचार कोषिाट उपलब्ध 
र्राइनेछ।    

४.२  यस भनरे्दशशका िमोशजम िचम िएको रकम उपलब्ध र्राउुँर्दा सम्िशन्धत अस्पतालले आवश्यक 
प्रमाणहरू स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ ।    

 
५. कायामन्वयन अवभध र िारेजी  

५.१  यो भनरे्दशशका कोभिड १९ िाइरस संक्रमण रोकथाम भनयन्रणका लाभर् संचालन र्ररएको 
अवभध सम्मका लाभर् मार कायम रहनेछ र त्यस पिात ्स्वतः िारेज हनुेछ।   

 
नोट: आवश्यकता र समयानकूुल यो मार्म भनरे्दशन पररवतमन र्ररनेछ । 

 


