
कोभिड १९ को परिक्षण तथा व्यबस्थापनसंग सम्बन्धित गोदाविी नगिपाभिकाको साववजभनक सूचना 

ववश्वव्यापी माहामािीको रुपमा फैभिएको कोभिड १९ को संक्रमण यस नगिपाभिकामा समेत  भतब्र रुपमा फैभििहेको 
सधदिवमा नगिपाभिका भित्र बसोबास गने नागरिकहरुको िाभग कोभिड १९ संग सम्बन्धित परिक्षण, न्जज्ञासा ि पिामर्व 
सेवाको िाभग देहाय बमोन्जमको ब्यबस्थापन गरिएको व्यहोिा जानकािी गरिधछ। 

1 कोभिड १९ को परिक्षण िक्षण वा न्चधह (सखु्खा खोकी, स्वाद तथा गधि हािाउने, १००.४ भडग्री 
फिेनहाईट िधदा िेिै ज्विो, श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या) देन्खएमा मात्र परिक्षण गरिने छ। 

2 कोभिड १९ संक्रभमतको प्रत्यक्ष सम्पकव मा आएका व्यन्िहरुिाई िक्षण तथा न्चधह (सखु्खा खोकी, स्वाद 
तथा गधि हािाउन,े १००.४ भडग्री फिेनहाईट िधदा िेिै ज्विो, श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या) देन्खएमा मात्र 
परिक्षण गरिने छ। 

3 नमनुा संकिन गने कायव कधयाक्ट टे्रसीङ्ग टोिी माफव त सम्बन्धित वडा वा पायक पने स्थानमा जानकािी 
ददई गरिने छ। 

4 कोभिड १९ को परिक्षण सकेसम्म Antigen Test Kit माफव त गरि तत्काि नभतजा प्रदान गरिने छ, ति 
कोभिड १९ संग सम्बन्धित िक्षण िएका ति Antigen Test नभतजा Negative आएकाको हकमा मात्र PCR 
Test गरिने छ। 

5 एकपटक संक्रभमत िएको व्यन्ििाई सोवह संक्रमणको चिणमा अको पटक पनु परिक्षण गरिने छैन। 

6 संक्रभमतको प्रत्यक्ष सम्पकव मा आएका ति कोभिड १९ को कुनै पभन िक्षण तथा न्चधह निएका व्यन्िहरुिे 
१४ ददन सम्म ि PCR को िाभग नमनुा ददएका व्यन्िहरुिे नभतजा नआउँदा सम्म अभनवायव होम 
क्वािेन्धटनमा बस्न ुपने छ। 

7 कोभिड १९ संग सम्बन्धित परिक्षण, पिामर्व सेवा तथा संक्रभमत व्यन्िहरुिाई थप समधवय गने प्रयोजनका 
िाभग देहाय बमोन्जमको टोभििाइ परिचािन गरिएको छ। 

कायव क्षते्र नाम थि न्जम्मेवािी सम्पकव  नं. 

वडा नं. ५, ६, ७, ८, 

९, १०,  ि ११  

सनु्र्ि कुमाि शे्रष्ठ CICI संयोजक 9851221262 

िाजेधर शे्रष्ठ CICI सदस्य 9851225296 

मदन र्ाक्य ल्याब स्वास््यकमी 9841428300 

वडा नं. १, २, ३, ४, 

१२, १३ ि १४  

िेवती िाज काकी CICI संयोजक 9851155475 

केर्ब कुमाि खड्का CICI सदस्य 9841328167 

भबक्रम चौििी ल्याब स्वास््यकमी 9858027004 

 

8 कोभिड १९ संक्रभमतिाई एम्बिेुधस सेवा प्रदान गने प्रयोजनका िाभग बज्रबािाही चापागाउँ अस्पतािको 
एम्बिेुधस (सम्पकव  नं. ९८४०६३३३३६) िाई तोवकएको छ। 
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गोदाविी नगिपाभिका, िभितपिु 


