नेपाल सरकार
स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालय

स्वास््य सेवा क्तविाग
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कोमिड–१९ िहािारीका सन्दिभिा अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुको
स्वास््य प्रवर्द्भ नका लामग जानकारीिूलक सन्दे श

कोमिड–१९ िहािारीको सन्दिभिा अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुको स्वास््य प्रवर्द्भ नका मनम्तत अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुले
आफू र आफ्ना पररवारजनका साथै सहयोगीहरुको सिेत सुरक्षाथभ पालना गनुप
भ ने स्वस्थ व्यवहारबारे जानकारी ददिँ दै जीवन
म्जउने वातावरण सहज बनाउनका लामग यो जानकारीिूलक सन्दे श तयार पाररएको हो । यस सन्दे शिा सिावेश गररएका
कुराहरु वैज्ञामनक त्यिा आधाररत िई व्यवहारिा अपनाउन सदकने बनाउन प्रयत्न गररएका छन ् । अपाङ्गतामित्र रहे को
क्तवक्तवधतालाई सिेट्ने कोमसस गररएको यस सूचीिा सियानुसार क्तवमिन्न अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त त्य सिावेश
गदै सुधार गररने छ । कोमिड–१९ िहािारीबारे क्तवश्विररनै क्तवमिन्न अध्ययन र अनुसन्धान िइरहे का छन ् । कोरोना
िाइरसक्तवरुर्द् खोप तयार िई परीक्षणको अम्न्ति चरणिा िएको जानकारी आएको छ । स्वास््य तथा जनसंख्या
िन्त्रालयबाट प्रकामशत क्तवमिन्न दस्तावेज एवं राक्तिय अपाङ्ग िहासंघ नेपालद्वारा क्तवमिन्न मिमतिा जारी आह्वान र
िागभमनदे शनलाई सन्दिभ बनाई अद्यावमधक गदै यो जानकारीिूलक सन्दे श प्रकामशत गररएको हो ।
क. संक्रमित व्यक्तिले हाम्छछउिँ गदाभ, खोक्दा वा बोल्दा िुख र नाकबाट मनम्स्कने मसंगान, खकार र थुकका मछटाहरुबाट अन्य

व्यक्तििा संक्रिण हुनक
ु ा साथै संक्रमित व्यक्ति रहे को कोठा वा संक्रमित व्यक्तिले िास्क नलगाई श्वास फेदाभ संक्रमित व्यक्ति
रहे को वररपररको (बन्द पररवेश) हावाबाट सिेत कोमिड-१९ को संक्रिण हुने त्य प्रकामशत िएको सन्दिभिा मनतन कुरािा
ध्यान ददनु जरुरी छ:


संक्रमित व्यक्तिले शौचालय प्रयोग गदाभ किोड िएको शौचालय िएिा ढकनी लगाई फ्लस गने र ढकनी निएको
खण्डिा अन्य व्यक्तिले प्रयोग गनुप
भ व
ू भ सरसफाइ सािग्रीको प्रयोग गरी मनसंक्रिण गने र शौचालयको झ्याल खुला
राख्ने । संक्रमित व्यक्ति बस्ने कोठाको झ्याल, ढोका खुला राख्ने ।



पूणरु
भ पिा अपाङ्गता िएको बौक्तर्द्क अपाङ्गता वा अदटजि िएको संक्रमित व्यक्तिलाइभ स्वास््य संस्थािा नै
आवश्यक सेवा प्रबन्ध मिलाउन प्रयत्न गने । यस्तो अवस्थािा अपाङ्गता िएका व्यक्ति स्वयंले इछछाएको व्यक्ति
पररवारका सदस्य, अमििावक वा सहयोगी व्यक्ति साथिा रहनसक्ने व्यवस्था मिलाउने र साथिा रहे को व्यक्तिलाई
संक्रिणबाट सुरम्क्षत रहन आवश्यक सूचना तथा तामलि ददने । अपाङ्गता िएका व्यक्ति संक्रमित िएको खण्डिा
घरिै आइसोलेसनलाई प्राथमिकता ददने र पररवार तथा सहायता प्रदान गने व्यक्तिहरुले प्रयोग गरे का िास्क र
पञ्जा ढकनी िएको फोहोर फाल्ने िाडोिा फाल्ने ।



संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरे का लत्ताकपडा तथा बेडसेटहरु धुनका लामग तयारी गदाभ लुगाहरू नटक्टक्याइ झोलािा
राखेर बन्द गने । कोठालाई मनसंक्रिण गने िन्दै क्लोररन पानी नछकभने ।



बेलाबेलािा सहायक सािग्रीको हातले सिाती राख्नुपने ठाउिँ हरू जस्तै:

दह्वलमचयरको पुशररि र पुशह्यान्डल, ब्रेक,

वैशाखी तथा छडीको सािात्ने ठाउिँ र चस्िा प्रयोग गनेहरुले चस्िा, श्रवणयन्त्र प्रयोग गनेले श्रवण यन्त्रलाई
अल्कोहलयुि स्यामनटाइजरले सफा गने ।


एकिन्दा बढी व्यक्तिहरूले बारतबार छोइ रहनुपने सतहहरू जस्तै: ढोकाको ह्यान्डल, चुकुल, मछम्स्कनी, ट्वाइलेटको
फ्लस, टे बलको सतह, ररिोट, िोबाइल, ल्यापटपजस्ता कुराहरु छुदै िा कोमिड–१९ संक्रिण िैहाल्दै न । तर, त्यस्ता
सतहहरु संक्रमित व्यक्तिहरुले सिेत छुन सक्ने हुिँदा त्यस्ता सतह छुनासाथ तुरुन्तै साबुनपानी वा अल्कोहलयुि
स्यामनटाइजरले हात सफा गने ।



मसक्का वा पैसाबाट संक्रिण सोझै फैमलिँदैन । एदटएि िेमसनका बटनहरु चलाउनु पदहले िने अमनवायभ रूपिा
स्यामनटाइजरको प्रयोग गने । पसलिा सिान दकन्दा वा क्तबक्री गदाभ, सरसािान राम्खएको झोलाबाट मसधै संक्रिण
फैमलिँदैन । तर, जुनसुकै सािान छोइसकेपमछ साबुनपानी या स्यामनटाइजरले हात सफा गने ।



दृक्तिक्तवहीन

व्यक्तिले

अरु

व्यक्तिको

सहायता

मलिँदा

पाखुरािा

सिाउनुपने

हुन्छ

र, हाल

कोमिड–१९

को

स्वास््यसतबन्धी िापदण्ड अनुसार खोक्दा वा हाम्छछउिँ गदाभ कुदहनो र पाखुराले छोप्नुपने हुिँदा दृक्तिक्तवहीन व्यक्तिहरु
संक्रिणको उछच जोम्खििा हुन्छन ् । तसथभ, अन्य व्यक्तिको सहायता मलई बादहर दहिँ ड्दा अमनवायभ रूपिा िास्क
लगाउने र अन्य व्यक्तिको पाखुरा सिाएपमछ

साबुनपानीले मिमचमिची हात नधोएसति आफ्नो नाक, आिँखा र िुख

नछुने ।


छोएर स्पशभका

िाध्यिबाट सञ्चार गनुप
भ ने िएकाले श्रवणदृक्तिक्तवहीन अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुसिँग संवाद गदाभ

सकेसति पररवारको एकजना सदस्यले िात्र सञ्चार गने र सञ्चार गनुप
भ ूवभ र पश्चात ् साबुनपानीले मिमचमिची हात
धोएको सुमनम्श्चत गने । यदद संक्रमित व्यक्तिको प्राइिरी कन्ट्याक्टिा सूचना प्राप्त हुन आएिा आफ्नो पररवारजन,
सहयोगी तथा वररपरर रहे का व्यक्तिहरूलाई खबर गरी आफू आइसोलेसनिा बस्ने ।
ख.अपाङ्गता िएका व्यक्तिलाई कोमिड–१९ को संक्रिण िएिा आवश्यक सहायता प्रदान गने व्यक्तिको उपलब्धता, शौचालय

प्रयोग गनभ, नुहाउन एवि ् शारीररक तथा िानमसक स्वास््यको रे खदे खिा सहज हुने हुिँदा होि आइसोलेसनलाई नै प्राथमिकता
ददइन्छ । नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या िन्त्रालयद्वारा जारी होि आइसोलेसनसतबन्धी मनदे मशका अवलतबन गदै
मनतनानुसार कुरा उल्लेख गररन्छ:


खाना खुवाउिँ दा वा ददिँ दा संक्रमित व्यक्तिको कोठामित्र मनम्श्चत ठाउिँ िा खाना खाने प्रबन्ध मिलाउनुपछभ । त्यस्तो
अवस्थािा सहायता गने व्यक्तिले अमनवायभ रुपिा िास्कको प्रयोग गने र साबुनपानीले हात धुने गनुप
भ छभ ।



संक्रमित व्यक्ति िएको कोठािा सकेसति कि सिय क्तबताउने । उनीहरूले प्रयोग गने कोठािा प्रशस्त हावा खेल्न
ददन झ्याल ढोका खुला राख्ने ।



अस्पताल वा अन्य संस्थागत आइसोलेसन वाडभ हरुिा दहटर, िेम्न्टलेसन र एयर कम्न्डसनको हकिा क्तवश्व स्वास््य
संगठनद्वारा जारी मनदे मशका अवलतबन गने । यी सतपूणभ सूचना अपाङ्गता िएका व्यक्तिको सुक्तवधा बिोम्जि
क्तवमिन्न िाध्यििा उपलब्ध गराउने । यसका अमतररि बदहरा तथा सुस्तश्रवण िएका व्यक्तिहरुको सहजताका
लामग स्थानीय स्तरिा व्यवस्था िएको आइसोलेसन वाडभ हरुको सूचना सिेत व्यापक रुपिा प्रचार–प्रसार गने ।



अस्पताल वा आइसोलोसन वाडभ हरुिा सांकेमतक िाषाका दोिाषेको सतपकभ तथा ठे गाना दरु
ु स्त राख्ने र, आवश्यकता
अनुसार त्यस्ता सेवाको उपयोग गदाभ दोिाषेहरुलाई उपयुि, सुरक्षाका सािग्री उपलब्ध गराउने । बदहरा
व्यक्तिहरुसिँग कुराकानी गदाभ पारदशी िास्कको प्रयोग गने । शौचालय, औषमधकक्ष, खानेपानी आदद आवश्यक
कुराहरूको जानकारीका लामग सांकेमतक मचह्नसदहतको बोडभ को व्यवस्था गने ।



बौक्तर्द्क अपाङ्गता, अदटजि र श्रवणदृक्ति क्तवहीनता िएका व्यक्तितथा बालबामलकाहरूको शारीररक एवं िानमसक
स्वास््यलाई ध्यानिा राखी संक्रिण निएका पररवारका सदस्य वा अमििावकले खुला ठाउिँ वा प्रशस्त घाि लाग्ने
ठाउिँ िा दहिँ ड्डु ल गने, खेल खेलाउने । यस्तो अवस्थािा मिडिाडबाट टाढा रहने र अन्य व्यक्तिहरूसिँग दई
ु मिटर दरू ी
अमनवायभ रूपिा कायि गने र गराउने ।



श्रवणदृक्तिक्तवहीन अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरुले स्पशभ सञ्चार (Haptics Technology) तथा काननम्जकै गएर बोलेर
सञ्चार गनुभ पने िएकाले, कुराकानी गदाभ
गरे र

सतिव

िएिा

कुदहनासतिको

अमनवायभ िास्कको प्रयोग गने र राम्रोसिँग हात धोएर वा स्यामनटाइज

पञ्जाहरु

प्रयोग गरे र कुराकानी

गने ।

सञ्चार

िइरहे को

सियिा

श्रवणदृक्तिक्तवहीन अपाङ्गता िएका व्यक्ति तथा दोिाषे वा सहयोगीले आिँखा, नाक र िुख नछुने । सकेसति एकै
व्यक्तिले िात्र संवाद गने ।


अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरू सहयोगीसिँग अस्पताल जािँदा

मिड छल्नका लामग स्वास््यकिीले क्तवशेष प्राथमिकता

ददई यथासक्य छोटो सियिा स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने ।
ग. हालैका वैज्ञामनक अध्ययनहरूले कोमिड-१९ को संक्रिण हावाबाट सिेत हुनसक्ने सतिावना दे म्खएकोले कोठािा पंखा र
एसीको प्रयोगका सन्दिभिा मनतनानुसार प्रस्तुत गनुभ पने छ:


कोठािा हावाको प्रवाह र मनकास शतप्रमतशत

हुनप
ु दभ छ । एयर कम्न्डसनिा सो सुक्तवधा उपलब्ध िए–निएको

पदहल्याउने र सो सुक्तवधा निएिा कोमिड-१९ को संक्रिण रोक्न एयर कम्न्डसनको प्रयोग नगने ।


संक्रमित व्यक्ति बस्ने कोठािा पंखा चलाउदा वा दहटर बाल्दा त्यहीीँ

कोठामित्र िएको हावा पुनिःप्रवाह

(Recirculation) हुने िएकोले पंखा वा दहटरको प्रयोग नगने ।
घ. चाडपवभ िनाउने क्रििा आफू, पररवारजन तथा सहयोगी व्यक्तिहरू सुरम्क्षत रहन अनावश्यक यात्रा नगने, िीडिाडिा नजाने र
घरिा अन्यत्रबाट आएका नातेदारलगायतका व्यक्तिहरूसिँग अमनवायभ रूपिा दई
ु मिटर दरू ी कायि गने, िेटघाटको अवमधिर िास्क
लगाई रहने तथा जोम्खि कि गनभ ढोग, अंकिाल र चुतबनजस्ता दक्रयाकलाप नगने ।

____________________________________

