महोत्तरी जिल्लाको िलेश्वर नगरपाललका वार्ड न. १२,

नैनहीमा फैललएको झार्ापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन
•

अश्विन २ गते दे खी परिचालित स्िास््यकर्मीको टोिी प्रभावित क्षेत्रर्मा आिवयक औसधिका साथ

प्रकोप ननयन्त्त्रण तथा व्यिस्थापन कायय गरििहे को । सो टोिीिे प्रभावित क्षेत्रर्मा २४ घन्त्टा नै सेिा
ददने गिी लिविि संचािन गिे को ।
•

लिवििर्मा आश्विन ९ गते सम्र्म झाडापखािाका २५३ िना बििार्मीहरुको उपचाि गरिएको ।

•

आश्विन ९ गते १२ िना नयााँ झाडापखािाका बििार्मीहरुको उपचाि गरिएको । हािको अिस्था
स्थानीय ननकायिाट ननयन्त्त्रणर्मा िहे को ।

•

भाद्र ३० गते अस्पताि िैजाने क्रर्मर्मा जिेविोि नगिपालिका िडा न. १२, नैनही िस्ने ४ िर्यकी एक
िालिकाको झाडापखािाको कािणिे र्मत्ृ यु भएको ।

•

श्जल्िा अस्पतािको प्रयोगिािार्मा ददसाको परिक्षण गदाय Ascaris lumbricoides ि Giardia lambia
भेदटएको ।

•

िाश्रिय जनस्िास््य प्रयोगिािा, टे कुिाट परिचालित ल्याि टे श्ननलसयनिे प्रभावित क्षेत्रर्मा गई पानी
ि ददसाको नर्मुना संकिन गिी ल्याएको । परिक्षणको ननतजा आउन िााँकी िहे को ।

•

प्रेर्ण गरिएका बििार्मीहरुको जिेविोि श्जल्िा अस्पतािर्मा ननिुल्क उपचाि भइिहे को ।

•

श्जल्िा जनस्िास््य काययिय र्महोत्तिी, जिेविोि नगिपालिका ि अन्त्य सिोकाििािाहरुिाट प्रभावित
क्षेत्रर्मा सिसफाई गरिएको ।

•

प्रभावित क्षेत्रर्मा पानी सुद्धिकिण गनय Aqua Tab. वितिण, घि-घिर्मा गई हात िुने तरिका िािे
प्रदियनी, झाडापखािाको

िोकथार्मका उपायहरु िािे सच
ू ना, सन्त्दे िहरु प्रिाह िगायतका WASH

(Water Sanitation and Hygiene) activities हरु ननिन्त्ति रुपर्मा संचािन भईिहे को ।
•

जनचेतनार्मूिक काययक्रर्महरुर्मा स्िास््यकर्मीका साथ-साथै जन प्रनतननधिहरु, सिु क्षा ननकाय ि अन्त्य
सिोकाििािाहरुको सक्रक्रय सहभाधगता िहे को ।

•

जिेविि नगिपालिकािाट बििार्मीहरुको उपचािका िागी औसधिको व्यिस्थापन गरिएको ।

•

WHO िाट WHO Emergency District Support (WEDS) Officer डा. सोननया भगत आिवयक
सहयोगका िाधग प्रभावित क्षेत्रर्मा परिचालित िहे को ।

•

आश्विन ८ गते प्रर्मुख श्जल्िा अधिकािी ज्यु को अध्यक्षर्मा िसेको श्जल्िा दै विक प्रकोप व्यिस्थापन
सलर्मनत (DDMC)को िैठक िसी अिस्था सार्मान्त्य नभएसम्र्म लिविि ननिन्त्ति रुपर्मा संचािन गनय,

WASH (Water Sanitation and Hygiene) activities ि जनचेतनार्मूिक काययक्रर्महरुिाई ननिनतिता
ददने ननणयय गरियो ।
•

UNICEF द्िािा २००० ORS, २०० Hygiene Kit, २०० िटा िाश्ल्टन प्रिान गिे को । अन्त्य संग
संस्था हरुिाट Piyush, Aqua Tab., सिफाईका सार्मग्री ि िे ड क्रस द्िािा ambulance को
व्यिस्थापन गरिएको ।

•

प्रभावित क्षेत्रर्मा श्जल्िा स्िास््य कायायिय ि Save The Children को सहयोगर्मा जनचेतनार्मुिक
सन्त्दे िहरु प्रिाह भइिहे को ।

•

र्महोत्तिी श्जल्िा स्िास््य कायायिय ि RRT फोकि पसयनसंग ननिन्त्ति सम्पकय भईिहे को ।

