नेपाल सरकार

स्वास््य मन्त्रालय

स्वास््य सेवा ववभाग

इवपवडवमयोलोजी तथा रोग वनयन्त्रण महाशाखा

के वन्त्िय आपतकालीन स्वास््य ब्यबस्थापन टोलीको कायय वववरण
१. स्वास््य क्षेरको उद्दार सम्बन्त्धमा सम्बवन्त्धत क्षेवरय स्वास््य वनदेशकसँग आवश्यक छलफल एवं संयोजन गने
२. वजल्ला स्वास््य कायायलय तथा वजल्ला दैवीप्रकोप उद्दार सवमवत सँगको समन्त्वयमा प्रभाववत क्षेरको स्वास््य
वस्थवतको बस्तुवस्थतीको आँकलन गने र व्यवस्थापनको रणवनवत तयार पानय वजल्ला स्वास््य कायायलयलाइय मद्दत
गने
३. बाढढ तथा डु वान क्षेरका स्वास््य संस्थाहरूबाट दैवनक रूपमा ववस्तृत प्रवतवेदन संकलन गने आवश्यक प्रबन्त्ध
वमलाउने ।
४. संकलीत प्रवतवेदनहरूको आधारमा दैवनक प्रवतवेदन तयार पारी भोलीपल्ट ववहान ७।३० बजे वभरमा
इवपवडमीयोलोजी तथा रोग वनयन्त्रण महाशाखामा पठाउने ब्यवस्था वमलाइय कायायन्त्वयन भए नभएको अनुगमन
गने
५. मातहतका स्वास््य संस्थाहरूमा Syndromic Surveillance System स्थावपत गरी दैवनक प्रवतवेदन गने एवं
Compile गरी के न्त्ि तथा क्षेरमा प्रवतवेदन गने पद्दती ववकास गनय वजल्लालाइ सहयोग गने ।
६. वजल्ला स्वास््य प्रमुख माफय त कायय ढदनभरी प्राप्त भएका सुचनाहरू टेलीफोन माफय त के न्त्ि तथा क्षेरमा ३ बजे वभर
प्रेषण गने आवश्यक व्यवस्था वमलाउने ।
७. वजल्ला वभर खटटने स्वास््य टोलीहरूलाइय संयोजीत रूपमा पटरचालन गनय वजल्लालाइय सढिय बनाउने यसका
लावग स्वास््य तथा पोषण Cluster बैठकलाइय स्थावनय पटरवेश अनुसार वनयमीत बस्ने ब्यवस्था वमलाउने।
WASH cluster तथा DDRC वजल्लाको सहभागी भइ सुचना संकलन एवं response लाइ थप ब्यववस्थत बनाउन
पहल गने ।
८. आन्त्तरीक रूपमा ववस्थावपतहरूको आश्रयस्थल मा खानेपानी, शउचालय, खाद्य गुणस्तर, सरसफाइ आढदको
लेखाजोखा गरी सम्भाववत रोग रोकथामका लावग संयोवजत प्रयास गने ।
९. सुत्के री र नववशशु स्याहारको लावग आवश्यकता पवहचान गटर उवचत ब्यवस्थापन गने ।
१०. खोप, कु ष्ठरोग, क्षयरोग, एच.आइ.भी उपचार तथा पटरवार वनयोजन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू वनयमीत
रूपमा प्रवाह गने आवश्यक व्यवस्था वमलाउने ।
११. क्षेवरय मेवडकल स्टोर सँग समन्त्वय गरी औषधी, भ्यावससन लगायतको अभाव हुन नढदन पहल गने
१२. जनचेतनामूलक स्वास््य वशक्षा, अवभयान, तथा खाना, पानी लगायतको ब्यवस्थापनकालावग पहल गने
१३. वजल्ला खानेपानी कायायलय एवं स्थावनय गाँउपालीका तथा नगरपालीका सँग समन्त्वय गटर खानेपानी आपुती तथा
खानेपानी सुद्धीकरणका लावग सलोरीन, ब्लीचचग पाउडरको उपलब्धता सुवनवित गने।
१४. स्थावनय स्तरमा पटरचालीत श्रोत तथा साधनको अवभलेख राखी प्रवतवेदन गने व्यवस्था वमलाउने ।

