सिन्धुपाल्चोक सिल्ला िुगल गाउपासलका वडा नं ३ गुम्वामा फैसलएको रुघाखोकी
िम्बन्धमा समसि २०७६।११।०२ गिे हाल िम्म उपलब्ध अद्यावसिक िानकारी ।
•

मिमि २०७६।१०।२३ गिे दे खि फाटफुट रुपिा रुघािोकीका मिरािी दे खिएको ।

•

मिमि २०७६।१०।२७ गिे दे खि मिरािीहरुको चाप बढ् न थालेको ।

•

हालसम्म ३२४ जनाको जु गल गाउपामलका िडा नं ३ गुम्वा खथथि सिुदाईक स्वास्थ्य
ईकाईिा उपचार भएको ।

•

हाल खिमथ सािान्य हुँ दै गएको ।

•

जलमबरे प्रा. स्वा. के बाट डा. मपिाम्बर िनाल समहि ३ जना स्वास्थ्यकिी प्रभामिि
थथलिै रहे र उपचार गरररहे को ।

•

प्रयोगशाला प्रामबमिकद्वारा १० िटा संकास्पद मबरािीहरुको घाुँ टीको याा लको निूना
(Throat swab) संकलन गरर संक्रिणको पररक्षण यकीन गना रामरिय जनस्वास्थ्य
प्रयोगशालािा पररक्षणको प्रमकयािा रहेको ।

•

प्रयोगशाला पररक्षण ररपोटा आउन बाुँ की रहेको ।

•

रुघािोकी र मचसोबाट बच्ने उपाय बारे िा स्वास्थ्य मशक्षा मदइएको ।

सिन्धुपाल्चोक सिल्ला िुगल गाउपासलका वडा नं ३ गुम्वामा फैसलएको रुघाखोकी
िम्बन्धमा समसि २०७६।१०।२९ गिे सिउिो २ बिे िम्म उपलब्ध अद्यावसिक िानकारी ।
•

मिमि २०७६।१०।२३ गिे दे खि फाटफुट रुपिा रुघािोकीका मिरािी दे खिएको ।

•

मिमि २०७६।१०।२७ गिे दे खि मिरािीहरुको चाप बढ् न थालेको ।

•

हालसम्म २०० जनाको जुगल गाउपामलका िडा नं ३ गुम्वा खथथि सिुदाईक स्वास्थ्य
ईकाईिा उपचार भएको ।

•

हालसम्म भनाा गरर उपचार गनुा पने र ररफर गनुा पने अबथथा नभएको ।

•

प्रभामिि मिरािीहरुको मििरण मलंदा चीन गएका िा चीनबाट अएका िान्छे हरुसंग कुनै
सम्पका नभएको दे खिएकोले संचार िाध्यिा प्रचार प्रसार गररए जस्तो नोिेल कोरना
भाइरस नभई िौसिी रुघािोकी नै हुन सक्ने सम्भािना बमढ भएको ।

•

बाह्रमिसे प्रा . स्वा. के बाट डा. मपिाम्बर िनाल समहि २ जना स्वास्थ्यकिी िमटएको ।

•

जु गल गा.पा.बाट स्वास्थ्य शािा प्रिुि हे .अ अमनल साउद समहि ३ जना िमटएको ।

•

चौिारा अस्पिालबाट २ जना मचमकत्सक र २ जना प्रयोगशाला प्रामभमिक गरर ४ जना
स्वास्थ्यकिी िमटएको ।

•

प्रादे मशक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट १ जना प्रामिमिक प्रभामिि थथानिा िटाइएको ।

•

रामरिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट श्वासप्रश्वासको संक्रिणको पररक्षणद्वारा यकीन गनाका
लामग आिश्यक घााँ टीको याा लको निूना (Throat swab) संकलन गनाका आिश्यक पने
Viral Transport Medium (VTM) प्रादे मशक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला िाफाि पठाइएको
।

•

रुघािोकी र मचसोबाट बच्ने उपायबारे िा स्वास्थ्य मशक्षा मदइएको ।

