स्थल सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरुबाट तथ्ाांक सांकलन
फारम
Ground Crossing Health desk data collection format
(२०७८ अषाढ १)
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ईपिपिपियोलोजी तथा रोग पियन्त्रण िहाशाखा

स्थल सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरुबाट तथ्ाांक सांकलन फारम
(Ground Crossing Health desk data collection format)
पृष्ठभुमम : अन्तराामि् स्वास्थ् मन्मावली (International Health Regulations 2005; IHR-2005) को नेपाल पक्ष राि हो र
सो अन्तर्ात अन्तराामि् सीमा नाकाहरुमा स्वास्थ् सांबमन्ि का्ा र्ना स्वास्थ् सांस्था (Health Desk) तथा दक्ष जनशमिहरुको व्यवस्था
हुनु पने उल्लेख छ I कोमभड-१९ को मबश्वव्यापी महामारीले नाकाहरुमा सबै ्ात्रुहरुको सहज रुपमा आवार्मन, स्वास्थ् सम्बन्िी
जााँचका साथै कोमभड-१९ पुमस्ट भएको व्यमिहरुको उमचत व्यवस्थापन हुन पने कु रा लाई थप जोड ददएको छ I नेपाल सरकारले
आमिकाररक रुपमा हाल भारतसांर् मसमा जोमडएका १३ स्थानका नाकाहरु खुला र्रे को छ I मत हेल्थ डेस्कहरुमा ्ात्रुहरुको सामान््
जानकारी र पररक्षण नमतजा अमभलेखीकरण र्ना ्ो फारमको खाका त्ार र्ररएको छ I ्स फारमले स्थल नाकाहरुबाट नेपाल
मभमत्रने ्ात्रुहरुको तथ्ाांक अमभलेखीकरण तथा ररपोर्टिंर्लाई व्यवमस्थत र एकरुपता प्रदान र्नेछ I
स्थल सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरुमा तथ्ाांक सांकलनको औमचत्् र प्र्ोर् :
नेपाल सरकारको मनणा् अनुसार , कोमभड -१९ को पमहचान, मन्न्त्रण र रोकथामको लामर् सबै नार्ररकको स्वास्थ् सम्बमन्ि तथ्ाांक
Information Management Unit (IMU) द्वारा सांकलन र्ने भमनएको छ I ्सरी सांकमलत तथ्ाांक महामारीजन्् रोर्को तुरुन्त
पमहचान र्ने र रोकथामको ्ोजना बनाउन प्र्ोर् हुनेछ I सरकारद्वारा तोदकएका सबै स्थल नाकाका हेल्थ डेस्कहरुमा सांकमलत तथ्ाांक
पमन IMU मा प्रमवष्ट र्नुा पने देमखन्छ I
POE फारम को उदेश्् :
मवदेशबाट स्थल नाकाहरु हुदै नेपाल आउने नार्ररकको स्वास्थ् जानकारी सांकलन र्ने र महामारीजन्् रोर्को सम्मै पमहचान र
प्रक्षेपण र्ने I
POE फारम भने तररका :
्ो का्ा तीन तरीकाले र्ना सदकनेछ :
क. ्ात्रु आफै ले फारम मलई भना सक्नेछन र भरे को फारम हेल्थ डेस्कका कमाचारीहरुलाई बुझाउन सक्नेछन
ख .्ात्रुले लेखपढ र्ना वा अन्् कु नै कारणले फारम भना नसक्ने भएमा हेल्थ डेस्कमा खरटएका कमाचारीहरुले फारम भना सह्ोर् र्नुा
पनेछ
र्. कु नै ्ात्रुले चाहेमा आमिकाररक website http://www.edcd.gov.np/resources?type=tools मा र्ई फारम डाउनलोड
र्री भरे र ल््ाउन सक्ने छन् ,्सरी भररएको फारम सम्बन्िीत सीमा नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा बुझाउनु पनेछ
्सरी भररएका फारमहरू सम्बन्िीत हेल्थ डेस्कका कमाचारीले २४ घण्टा मभत्र अमनवा्ा रुपमा IMU मा प्रमवष्ट र्नुापने छ I
्ो फारम दैमनक कामको मशलमशलामा सीमा वारपार र्ने ्ात्रुहरुको लामर् प्र्ोर् र्नुा हुदैन
मन्मन इकाई , तथ्ाांकको सुरक्षा र र्ोपमन्ता :
तथ्ाांकको र्ोपमन्ता र दैमनक मन्मन र्ने इकाई ईमपडेममओलोजी तथा रोर् मन्ण्त्रण महाशाखा (EDCD) हुने छ र सो का्ाको
सहजीकरण एकीकृ त स्वास्थ् सूचना व्यवस्थापन शाखा (IHMIS) ले र्नेछ I

सीमा नाका भएका सम्बन्िीत पामलका र प्रदेशलाई पमन सूचना व्यवस्थापनको पहुाँच हुनेछ I उि सूचना व्यवस्थापनको पहुाँच भएका
सम्बन्िीत मनका्हरुले सूचना ब््बस्थापनमा आवस््क भूममका मनवााह र्नुा पनेछ I
फारमको मबवरण :
मशषाक
आर्मन मममत

मबवरण
्ात्री नेपाल मभत्र प्रवेश र्रे को मममत ( र् /म /सा ) ( मब.सां / ई .सां )

प्रबेश नाकाको नाम
व्यमिर्त मववरण

प्रवेश र्रे को सम्बन्िीत नाकाको नाम

नाम
थर
उमेर

मवदेशबाट अएको ्ात्रीको नार्ररता/ राहदानीमा भएको पमहलो नाम
मवदेशबाट अएको ्ात्रीको नार्ररता/ राहदानीमा भएको थर
मवदेशबाट आएको ्ात्रीको नार्ररता/ राहदानीमा भएको उमेर (वषामा)
एक वषा मुमनको बच्चा छ भने ममहनामा लेख्नुपने छ
ममहना नपुर्ेको मशशुको हकमा ददनमा लेख्नु पनेछ
ममहला, पुरुष वा अन्् लेख्नु पनेछ
मवदेशबाट आएको ्ामत्रको हालको पेसा ्स खण्डमा उल्लेख र्नुा पनेछ
मवदेशबाट आएको ्ामत्र कु न देशको नार्ररक हो सो उल्लेख र्नुा पनेछ
मवदेशबाट आएको ्ात्रीको राहदानी /नार्ररकता नां. ्स खण्डमा उल्लेख र्नुा पनेछ

मलङ्र्
पेशा
नार्ररकता
राहदानी / नार्ररकता नां.
्ात्राको मववरण
बाट

भारत, मचन वा अन्् कु न देश तथा सो देशको कु न सहरबाट ्ात्रा शुरु र्रे को हो उल्लेख र्नुा पनेछ

सम्म

नेपाल मभमत्रएपमछ जाने र्न्तव्य उल्लेख र्नुा पनेछ I

नेपाल फके पमछ
रहने स्थान:
प्रदेश, मजल्ला,

नेपालमा बस्ने प्रदेश, मजल्ला, न/.पा. र्ापा., वडा नां , र्ााँउ टोल, को मववरण ्स खण्ड मा उल्लेख

न.पा.र्ा/.पा., वडा नां ,र्ााँउ,

र्नुा पनेछ

टोल
सम्पका मववरण
(नेपालमा सम्पका (आफ्नो मो
/ टेमलफोन नां.)
नेपालमा सम्पका (आफ्नो मो /
टेमलफोन नां.)
नमजकको सम्पका व्यमिको
नाम थर र सम्पका नां.
सम्बन्ि

नेपाल फके पमछ प्र्ोर् र्ररने आफ्नो मोबाइल वा सम्पका र्ना सक्ने टेमलफोन नम्बर ्स खण्ड मा
उल्लेख र्नुा पनेछ
नेपाल फके पमछ सांबन्िीत ्ात्रुको मोबाइल वा सम्पका र्ना सक्ने टेमलफोन नम्बर नभएको खण्डमा
सम्पका र्ना सदकने आफ्नो नमजकको व्यमिको नाम थर र मनजको सम्पका नम्बर (मो./टेमलफोन न.)
उल्लेख र्नुा पनेछ
नेपाल फके पमछ सांबन्िीत ्ात्रुको मोबाइल वा सम्पका र्ना सक्ने टेमलफोन नम्बर नभएको खण्डमा
सम्पका र्ना सदकने आफ्नो नमजकको व्यमिसांर्को सम्बन्ि उल्लेख र्नुा पनेछ

स्वास्थ् मववरण
कोमभड१९- को लक्षण छ वा

कोमभड१९- को लक्षण छ वा छैन, ्स खण्ड मा मचन्ह लर्ाउनु पनेछ

छैन
तापक्रम

नाकामा जाांच र्दाा पाइएको तापक्रम (C/F) उल्लेख र्नुा पनेछ

ज्वरो

(38 ˚ C/100.4 ˚ F)

भन्दा बदढ तापक्रम) छ दक
छैन

्ात्रुको तापक्रम मापन र्दाा ज्वरो (38˚C/100.4˚ F भन्दा बदढ तापक्रम) छ दक छैन भनेर ्स
खण्डमा मचन्ह लाउनु पनेछ

कोमभड-१९ का अन्् लक्षण
छ दक छैन

्ात्रुमा ज्वरो बाहेक कोमभड-१९ का अन्् लक्षण छ दक छैन ्स खण्डमा मचन्ह लाउनु पनेछ I
कोमभड -१९ का अन्् लक्षणहरु भन्नाले : स्वास फे ना र्ाहो हुनु, खोकी लाग्नु, अत््मिक थकान महशुस
हुनु , शरीर दुख्नु , स्वाद वा र्न्ि हराउनु , पखाला लाग्नु आदद बुझ्नु पदाछ I

ज्वरो भएमा कोमभड-१९ को
परीक्षण र्रे को छ दक छैन र
परीक्षणको नमतजा
ज्वरो
भएमा
औलोको
परीक्षण र्रे को छ दक छैन र
परीक्षणको नमतजा
दीघा रोर्को जानकारी भएमा
रोर्को नाम

्ात्रुमा ज्वरो भएमा कोमभड १९ को परीक्षण, Antigen दकटद्वारा र्ररएको छ दक छैन ्स खण्डमा
मचन्ह लाउनु पछा र परीक्षणको नमतजा ( पोजेरटभ वा नेर्ेरटभ ) मा मचन्ह लर्ाउनु पदाछ
्ात्रुमा ज्वरो भएमा औलोको परीक्षण दकटद्वारा र्ररएको छ दक छै न ्स खण्डमा मचन्ह लर्ाउनु
पदाछ र परीक्षणको नमतजा (पोजेरटभ वा नेर्ेरटभ) मा मचन्ह लाउनु पनेछ
्ात्रुमा कु नै दीघा रोर् छ भने उि रोर्को जानकारी ्स खण्डमा उलेख र्नुापनेछ I दीघा रोर् भन्नाले
(Diabetes, Hypertension, Kidney disease, Cancer, heart disease, neurological
condition, etc) बुझ्नु पदाछ

खोपको मववरण
कोमभड-१९ मबरुद्धको खोप
मलनु भएको छ वा छैन
खोपको मात्रा पुरा र्रे को छ
वा छैन
मलएको खोपको मात्रा (एक,
दुई)
खोपको नाम

्ात्रुले कोमभड-१९ मबरुद्धको खोप मलएको छ वा छैन भमन ्स खण्ड मा उल्लेख र्नुा पनेछ
्ात्रुले कोमभड-१९ मबरुद्धको खोपको मात्रा पुरा र्रे को छ वा छैन भमन ्स खण्ड मा मचन्ह लाउनु
पनेछ
्ात्रुले कोमभड-१९ मबरुद्धको खोपको मात्रा एक वा दुई पटक लर्ाएको हो ्स खण्डमा मचन्ह लाउनु
पनेछ
्ात्रुले कोमभड-१९ मबरुद्ध लर्ाएको खोपको नाम ्स खण्डमा मचन्ह लाउनु पनेछ (जस्तै Vero
cell, Covi-shield, Covaxcin, SPUTNIK, Pfizer, अन्् ) , खोपको प्रकार सम्ानुसार थमपदै

खोपको काडा छ दक छैन
मववरण भने वा रुजु र्ने
स्वास्थ्कमीको नाम र पद

जान सक्नेछ
्ात्रीसांर् कोमभड-१९ मबरुद्ध लर्ाएको खोपको काडा जााँच र्रर छ वा छैन भमन ्स खण्ड मा मचन्ह
लाउनु पनेछ
स्वास्थ्कमीले फारम भरे को हकमा स्वास्थ्कमीको नाम र पद ्स खण्डमा उलेख र्नुापने छ
्ात्रु स्व्ले फारम भरे को खण्डमा ्ात्रुद्वारा भररएको फारम रुजु र्ने स्वास्थ्कमीको नाम उल्लेख
र्नुा पनेछ

परिमार्जित् सम्स्किण १. १

नेपाल सरर्ार
स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेिा विभाग
ईवपडे वमओलोिी तथा रोग वनयण्त्रण महाशाखा
स्थल नार्ािाट नेपाल वभविने मावनसहरुर्ो वििरण
Point of Entry (POE) Recording Form
आगमन र्मर्त

प्रबेश नाकाको नाम

व्यक्तिगत वििरण
नाम

थि

पेशा

उमेि

नागरिक

र्िङ्ग

िाहदानी/नागरिकता नं.

यािार्ो वििरण
नेपाल
प्रदे श
फर्ेपवि
विल्ला
रहने स्थान:

बाट
सम्म

न.पा./गा.पा.
िडा नं.
गााँउ टोल

र्मर्त
सम्पर्क वििरण
नेपािमा सम्पकि (आफ्नो
(मो/टे र्िफोन नं.)

नर्जकको सम्पकि व्यक्तिको नामथि
सम्पकि नं.

स्वास्थ्य वििरण
कोर्िड-१९ को िक्ष्यण

छ

Measure body temperature

छै न
F

°C

ज्विो (38˚ C/100.4˚ F
िन्दा बर्ि तापक्रम)

छ

कोर्िड-१९ को पिीक्षण गिे को

छ

छै न

छै न
ज्विो िएमा औिोको पिीक्षण
गिे को

सम्बन्ध

छ

अन्य कोर्िड-१९ को िक्षण

पिीक्षणको
नर्तजा

नेगेर्टव

पिीक्षणको
नर्तजा

नेगेर्टव

पोजीर्टव

छै न

िे फेि गिे को संस्थाको नाम

पोजीर्टव

र्दर्ि िोगको जानकािी िएमा िोगको नाम
खोपर्ो वििरण
कोर्िड-१९ र्बरुद्धको खोप
र्िनु िएको छ
खोपको मात्रा पु िा गिे को
र्िएको खोपको मात्रा

छ

छै न

छ

छै न

एक

दु ई
र्वविण िने स्वास्थ्यकमीको

खोप काडि

छ

छै न

र्िएको छै न

खोपको नाम
नाम
पद

