अन्तयराष्ट्रिम सीभरनरकर फरट हुने आवरगभन व्मवस्थरऩन भरऩदण्ड¸2078
भहरभरयीको रुऩभर पैलरयहे को कोलबड-१९ सं क्रभणको योकथरभ¸ लनमन्रण¸ लनदरन य उऩचरयको
ररलग लसभर नरकरफरट हुने आवरगभनररई व्मवस्स्थत गना वरञ्छनीम बएकोरे¸

कोलबड-१९ सं कट व्मवस्थरऩन अध्मरदे श¸2078 को दपर 38 फभोस्जभ लनदे शक सलभलतरे
दे हरमको भरऩदण्ड जरयी गये को छ ।
1. नेऩरर सयकरयरे तोकेको लसभर नरकर प्रवेश ष्ट्रवन्दुफरट भररै आगभन गना ददईनेछ ।
2. प्रवेश ष्ट्रवन्दुभर यहेकर हे ल्थ डेक्सहरुभर प्ररयस्भबक स्वरस््म ऩयीऺण य नेऩरर सयकरयफरट

लनधरारयत बए फभोस्जभ अन्म ऩयीऺण गनुऩ
ा नेछ। ऩरयऺण गनुऩ
ा ूव ा तोष्ट्रकएको परयभ अलनवरमा
बनुा ऩनेछ य हे ल्थ डे क्सरे परयभ सभफन्धी ष्ट्रववयण ष्ट्रवद्युतीम भरध्मभफरट CCMC य सभफस्न्धत
लनकरमभर प्रेष्ट्रषत गनुा ऩनेछ ।

3.

ऩलछल्रो ४८ घण्टर लबरको RT-PCR ऩयीऺणको नेगष्ट्रे टब रयऩोटा य प्ररयस्भबक स्वरस््म
ऩयीऺणभर कोलबड-१९ को कुनै स्चन्ह तथर रऺण दे खरनऩये भर प्रवेश ष्ट्रवन्दुको स्जल्रर कोलबड-

१९ सं कट व्मवस्थरऩन सलभलत (DCMC) रे गन्तव्म स्जल्ररको DCMC सं गको सभन्वमभर
अलनवरमा
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क्वरये न्टरईनभर ऩठरउनु ऩनेछ । सोको अनुगभन सभफस्न्धत DCMC य स्थरनीम तहरे
गनुऩ
ा नेछ ।
४. RT-PCR ऩयीऺणको नेगेष्ट्रटब रयऩोटा बएतरऩलन प्ररयस्भबक स्वरस््म ऩयीऺणभर कोलबड-१९ को
कुनै स्चन्ह तथर रऺण दे खरऩये भर वर RT-PCR ऩयीऺणको रयऩोटा नबएकरको हकभर स्वरस््म

तथर जनसं ख्मर भन्रररमरे तमरय ऩरये को "प्रवेश ष्ट्रवन्दुभर कोलबड-१९ स्स्क्रलनङ्ग प्रोटोकर"
फभोस्जभ एस्न्टजेन ऩयीऺण गने । उक्त ऩरयऺणभर नेगेष्ट्रटब रयऩोटा आएभर सभफस्न्धत प्रवेश
ष्ट्रवन्दु स्जल्ररको DCMC रे गन्तव्म स्जल्ररको DCMC सं गको सभन्वमभर अलनवरमा 10 ददन
होभ क्वरये न्टरईनभर ऩठरउनु ऩनेछ य सोको अनुगभन सभफस्न्धत स्थरनीम तहरे गनुऩ
ा नेछ ।
5. प्रकयण ४ अनुसरय एस्न्टजेन ऩयीऺणभर ऩोजेष्ट्रटब आएभर प्रवेश ष्ट्रवन्दु बएको स्जल्ररको DCMC
रे Covid-19 Unified Provincial Hospital (CUPH) सं ग सभन्वम गरय तोके फभोस्जभको
अस्ऩतरर वर आईसोरे शन सेन्टयभर ऩठरउनु ऩनेछ।
6. गबावलत भष्ट्रहरर, ७५ फषा भरलथकर जेष्ठ नरगरयक, ५ वषा बन्दर भुलनकर नरवररक य
नरवररकसं गै आएकर लनजकर आभरफुवर, दीघा योगी,पयक ऺभतरकर व्मस्क्तहरु य कुरुवरररई
ऩयीऺणभर ष्ट्रवशेष प्ररथलभकतर ददनुऩनेछ ।

7. लसभर नरकरफरट प्रवेश गने सवरयी सरधनकर मररु¸ सवरयी चररक य सह-चररकहरुको एस्न्टजेन
ऩयीऺण गदरा नेगेष्ट्रटब रयऩोटा बएकरको हकभर सभफस्न्धत गन्तव्मभर जरन अनुभलत ददईनेछ तय
ऩोजेष्ट्रटब रयऩोटा

आएकरहरुररई सभफस्न्धत DCMC

रे
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फभोस्जभको अस्ऩतरर वर आईसोरेशन सेन्टयभर ऩठरउनु ऩनेछ ।
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व्मस्क्तहरुररई कस्भतभर १० ददन होभ क्वरये न्टरइनभर फस्ने गयी जरन ददईनेछ य क्वरये न्टरइन
अवलध सष्ट्रकएऩलछ व्मस्क्तगत खचाभर RT-PCR ऩयीऺण गनुऩ
ा नेछ ।
९. उऩचरय ऩश्चरत ४८ घण्टर लबरको RT-PCR नेगेष्ट्रटब रयऩोटा सरथ एभफुरेन्सभर पष्ट्रकाएकर नेऩररी
नरगरयकहरुररई गन्तव्म सभभ जरन ददईनेछ ।
10. उऩचरयको ररलग ४८ घण्टर लबरको RT-PCR नेगेष्ट्रटब रयऩोटा सष्ट्रहत नेऩरर प्रवेश गने ष्ट्रवदे शी
नरगरयकररई अलबरेख यरखी सभफस्न्धत स्वरस््म सं स्थर सभभ जरन अनुभलत ददईनेछ।
११. करकरयखरनर य उद्योगहरुरे ष्ट्रवदे शी करभदरयहरुररई आफ्नै खचाभर एस्न्टजेन ऩयीऺण गयी
आपैरे व्मवस्थर गये को क्वरये न्टरईनभर अलनवरमा 10 ददन ऩुयर बएऩश्चरत भरर करभभर सं रग्न
गयरउनु ऩनेछ । सो को अनुगभन DCMC य सभफस्न्धत स्थरनीम तहरे गनुऩ
ा नेछ।
1२. लसभर वरयऩरय हुने ष्ट्रववरह तथर अन्म धरलभाक य सरभरस्जक रयलतरयवरज जस्तर करमाक्रभभर
सहबरगी हुनेहरुररई प्रकयण ४ अनुसरय स्वरस््म ऩरयऺण गने य स्थरनीम तहको लसपररयसभर
2 वटर गरडी सष्ट्रहत अलधकतभ् 10 जनर सभभ प्रवेश ददने । सो को अनुगभन सभफस्न्धत

DCMC य स्थरनीम तहरे गनुऩा नेछ।
1३. कुटनीलतक लनमोगकर ऩदरलधकरयीहरु¸अन्तयराष्ट्रिम सं घसं स्थर तथर गैय सयकरयी लनकरमकर
कभाचरयी य लनजकर एकरघयकर ऩरयवरयकर सदस्महरुको हकभर सभफस्न्धत लनमोगरे ऩययरि
भन्रररम भरपात् गये को लसपररयसको आधरयभर अलनवरमा 10 ददन ऩुयर बएऩश्चरत भरर करभभर
सं रग्न गयरउनु ऩनेछ । सो को अनुगभन DCMC य सभफस्न्धत स्थरनीम तहरे गनुऩ
ा नेछ।
1४. लसभर नरकरभर स्थरऩनर बएकर हे ल्थ डे क्सको सं चररन एवं व्मवस्थरऩन स्वरस््म तथर जनसं ख्मर
भन्रररमरे PDC, DCMC य

स्थरनीम तहसं गको सभन्वमभर गनेछ। हेल्थ डे क्सको ररलग

आवश्मक स्वरस््म जनशस्क्त तथर सरभरग्रीहरुको व्मवस्थर स्वरस््म तथर जनसं ख्मर भन्रररमरे
गनेछ।
१५. स्थरभरगाफरट आगभन गने मररुहरुररई गन्तव्मसभभ ऩु्मरउन मरतरमरतको सहजीकयण

DCMC रे गनुऩा नेछ। गन्तव्मभर ऩुगेऩश्चरत होटर/होभ क्वरये न्टरईन तथर आईसोरेशन
व्मवस्थरऩन य अनुगभन सभफस्न्धत स्जल्ररको DCMC य स्थरनीम तहरे गनुऩ
ा नेछ।

१6. नेऩरर सयकरयको लनणाम अनुसरय होस्ल्डङ्ग सेन्टयको लनभराण करमा य सुयऺरको स्जभभवरयी नेऩररी
सेनरफरट हुनेछ ।
१७. होस्ल्डङ्ग सेन्टयको व्मवस्थरऩन स्वरस््म तथर जनसं ख्मर भन्रररम य प्ररदे स्शक लनदे शक सलभलत

(PDC) को सभन्वमभर आवश्मक लनदे स्शकर तमरय गरय DCMC य स्थरनीम तहरे गनुऩा नेछ।
1८. ष्ट्रवलबन्न स्थरनहरुभर स्थरऩनर बएकर क्वरये न्टरईन तथर आईसोरे शन सेन्टयहरुको व्मवस्थरऩन य
अनुगभन सभफस्न्धत PDC , DCMC य स्थरनीम तहरे गनुऩ
ा नेछ ।
१९. मो भरऩदण्ड ऩररनर नगने लनकरम¸ सं घसं स्थर वर व्मस्क्तररई कोलबड-१९ सं कट व्मवस्थरऩन
अध्मरदे श¸2078 अनुसरय करयवरही हुनेछ ।
20. मो भरऩदण्ड करमरान्वमनकर सभफन्धभर कुनै दुष्ट्रवधर बई फरधर अड्करउ ऩये भर कोलबड-१९
सं कट व्मवस्थरऩन

केन्रको लनणाम अस्न्तभ हुनेछ ।

21. मो भरऩदण्ड स्स्वकृत बएऩलछ तत्करर ररगू हुनेछ ।

