
नगय कामयऩालरकाको कामायरम, लनजगढद्वाया कोलबड-१९ फाट सॊक्रलभत लफयाभीहरूको जीवन यऺाथय 
लन:शलु्करूऩभा औषलध उऩचाय तथा चचककत्सकीम ऩयाभशयका रालग लभलत २०७८।०१।२५ गते देचि 
लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्रभा अटुट अचससजन सऩोटय सकहत १५ शैय्माको कोलबड-१९ आइसोरेशन 
कऺ सॊचारनभा ल्माइएकोभा सो केन्द्ररे अनवयतरूऩभा सेवा ददएको ४ भकहनाको अवलध ऩूया बएको 
छ।  

सीलभत श्रोत साधन तथा जनशचिका फाफजदु लनजगढ नगयऩालरकाद्वाया मस नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र 
कोलबड-१९ को योकथाभ तथा लनमन्द्त्रणका रालग हयसॊबव कामय य प्रमास हुॉदै आएको कवददतै छ। 

मसै सन्द्दबयभा, लभलत २०७८।०१।२५ गते देचि लभलत २०७८।०५।२६ गते सम्भ लनजगढ 
नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र कोलबड-१९ केसको योकथाभ तथा लनमन्द्त्रण सॉग सम्फचन्द्धत अद्यावलधक कववयण 
तथा स्वास््म सॉग सम्फचन्द्धत अन्द्म कववयण देहाम अनसुाय यहेको व्महोया आदयणीम लनजगढ 
नगयवासीहरूका साथै सम्फचन्द्धत सफैभा जानकायीका रालग अनयुोध छ:- 
१. कुर सॊक्रलभत सॊख्मा = ५६६ जना 
२. हार सकक्रम सॊक्रलभतको कुर सॊख्मा = २ जना 
३. होभ आइसोरेशनभा यहेको सॊख्मा = २ जना 
४. कोलबड-१९ आइसोरेशन कऺभा बनाय यहेको सॊख्मा  
= १ जना (लभलत २०७८।०५।२६ गते) 
५. होभ आइसोरेशनफाट रयकबयी सॊख्मा = ५३१ जना 
६. जम्भा कऩसीआय ऩयीऺण सॊख्मा = ८८५ जना (५२३ ऩरुूष, ३६२ भकहरा) 
७. जम्भा कऩसीआय ऩयीऺण कामय (Test Events) = २३ ऩटक 

सो भध्मे- 
- लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्रभा = १८ ऩटक 

- यतनऩयुी स्वास््म चौकीका = ३ ऩटक 

- लसॊगौर, बयतगॊजभा = २ ऩटक 

८. कऩसीआय ऩोचजकटब सॊख्मा = ४५७ जना (१९२ भकहरा, २६५ ऩरुूष) 
९. कऩसीआय ऩयीऺण गयीएको सॊख्माभा सॊक्रभण दय  

= ११% (लभलत २०७८।०४।३१ गते) 
१०. लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्रभा गयीएको जम्भा एचन्द्टजेन ऩयीऺण सॊख्मा = २३० जना 
११. एचन्द्टजेन ऩयीऺणफाट कोलबड-१९ ऩोचजकटब देचिएको जम्भा सॊख्मा = ११२ जना (४५ भकहरा, 
६७ ऩरुूष) 
१२. लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्र चस्थत कोलबड-१९ आइसोरेशन कऺफाट सेवा लरनेको कुर सॊख्मा 
(लभलत २०७८।०५।२५ गते सम्भ) = २६५ जना 
१३. हार सम्भ जम्भा अचससजन लसलरन्द्डय कपलरङ सॊख्मा  
= ३११ 



१४. अचससजन सऩोटयफाट उऩचाय गयेको जम्भा लफयाभी सॊख्मा 
= १६३ जना 
सो भध्मे- 
- हाइ फ्रोो अचससजन लरने लफयाभी सॊख्मा = ९६ जना 
- लभलडमभ फ्रोो अचससजन लरने लफयाभी सॊख्मा = ३७ जना 
- रो फ्रोो अचससजन लरने लफयाभी सॊख्मा = ३० जना 
१५. ऩोस्ट कोलबड उऩचाय सॊख्मा = ७ जना 
१६. गम्बीय तथा जकटर प्रकृलतका लफयाभी उऩचाय सॊख्मा  
= ७६ जना 
१७. भध्मभ प्रकृलतका लफयाभी उऩचाय सॊख्मा = १२ जना 
१८. साभान्द्म प्रकृलतका लफयाभी उऩचाय सॊख्मा = १४० जना 
१९. अन्द्म ककलसभका लफयाभी उऩचाय सॊख्मा = ३७ जना 
२०. कोलबड-१९ को सॊक्रभणका कायण लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्र चस्थत कोलबड-१९ 
आइसोरेशन कऺभा भतृ्म ुबएको जम्भा सॊख्मा = ९ जना (२ भकहरा, ७ ऩरुूष) 
२१. कोलबड-१९ को सॊक्रभणफाट भतृ्म ुबएको जम्भा सॊख्मा  
= ३१ जना (लनजगढ नगयऩालरका फाकहय उऩचाय गदाय भतृ्म ुबएका सभेत गयी) 
२२. वडागत रूऩभा (हार सकक्रम सॊक्रलभत सॊख्मा)  
(२०७८।०५।२६ गते सम्भको):- 
- वडा नॊ. ६ भा = १ जना  
- अन्द्मत्रको = १ जना 
जम्भा = २ जना 
२३. कोलबचशल्ड/एस्रा जेनेका गयी दफैु भात्रा िोऩ रगाएको जम्भा सॊख्मा = १७४४ जना 
२४. बेयोसेर िोऩको दफैु भात्रा रगाएको जम्भा सॊख्मा  
= ९०० जना 
२५. बेयोसेर िोऩको दोस्रो भात्रा रगाउन फाॉकी यहेको जम्भा सॊख्मा = ४७०० जना 
२६. JANSSEN िोऩ रगाएको जम्भा सॊख्मा = २६६५ जना 
२७. Astra Zeneca िोऩको दोस्रोो भात्रा रगाउन फाॉकीको सॊख्मा = १३११ 

२८. कोलबचशल्डको दोस्रो भात्रा रगाउन फाॉकीको सॊख्मा = ० 

२९. कोोलबड-१९ कवरूद्ध ऩूणय रूऩभा िोऩ रगाएका (Fully Vaccinated) को जम्भा सॊख्मा = ५३०९ 
जना 
३०. कोलबड-१९ कवरूद्धको िोऩको प्रथभ भात्रा रगाउनेको जम्भा सॊख्मा (बेयोसेर - ४७०० य एस्रा 
जेनेका - १३११) 
= ६०११ जना 



३१. लनजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्द्रभा सऩयदॊश उऩचाय सेवाको कववयण (लभलत २०७८।०१।०१ गते 
देचि लभलत २०७८।०५।२६ गते सम्भको) देहाम अनसुाय यहेको छ:- 
- लफषार ुसऩय (गोभन, कयेत, Green Pit Viper) रे टोकेय 

आएकाहरूको सॊख्मा = ३२ 

- कवषार ुनयहेको (non-poisonous) सऩय (धाभन आदद) रे टोोकेय आएकाहरूको सॊख्मा = ६५ 

- अन्द्मत्र रयपय गरयएको जम्भा सॊख्मा = ३ 

- सऩयको टोकाइफाट भतृ्मोुु बएको सॊख्मा = १ 

- रयकबयी बएको जम्भा सॊख्मा = ९३ 

-- नगय कामयऩालरकाको कामायरम, लनजगढ। 

 


