
 
 
 
 

कोभिड १९ को महामारी र व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा  

जनथवाथ्यका मापदण्ड, २०७७ 
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कोभिड १९ को महामारी र व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा  

जनथवाथ्यका मापदण्ड, २०७७ 

 

१. पषृ्ठिभूम  

कोभिड १९ को ववश्वव्यापी संक्रमणको महामारीको प्रिाव नेपालमा पभन ददनानदुदन बढ्दै 
गइरहेको छ। थवाथ्य तिा जनसंख्या मन्रालय र सम्बस्न्ित भनकायहरूले यस महामारीको 
प्रभतकाययका ववभिन्न कृयाकलापहरू सञ्चालन गदै आएकोमा हाल कायम रहेको बन्दाबन्दीलाई िप 
व्यवस्थित बनाउँदै दैभनक कृयाकलापहरूलाई संचालन गनय जनथवाथ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गरी 
समग्र मलुकुलाई सामान्यीकरणमा लैजान सवकन्छ ।  

 
 

२. सामान्यीकरणको ढाचँा  

मलुकु नव-सामान्यीकरण तर्य  कृयाशील िैरहेको सन्दियमा प्रथततु जनथवाथ्यका मापदण्डहरू 
पालना गनुय सबैको स्जम्मेवारी र कतयव्य हनुेछ। कोभिडको संक्रमण रोकिामका लाभग 
जनथवाथ्यका उपायहरू र नयाँ व्यवहारको पालना तिा संथिागत र सामदुावयक सतकय ता महत्वपूणय 
रहन्छ। यी सबै पक्षहरूलाई एवककृतरूपमा अगाडी बढाइएमा बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गदै 
हालको पूणय बन्द अवथिालाई क्रमागत रूपमा खकुुलो पानय सवकन्छ।  
 

यसका लाभग सबैले तल उल्लेख गररएका जनथवाथ्यका मापदण्डहरूको पूणय रूपमा पररपालना 
गनुय पनेछ। 
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३. सबै सावयजभनक तिा भनजी संथिा र थिानहरूमा पालना गनुय पने 
जनथवाथ्यका मापदण्डहरू:  

 

सबै सावयजभनक थिल तिा कायायलयहरूमा देहाय अनसुारका जनथवाथ्यका मापदण्डहरू 
अभनवाययरूपमा पालना गने गराउने व्यवथिा भमलाउन ुपनेछ:  

 

अत्यावश्यक (SMS):  

क) सबै वकभसमका जमघट र िेलाहरूमा कस्म्तमा २ भमटर (६ र्ीट) को दूरी 
अभनवाययरूपमा कायम गने (S),  

ख) घर बावहर जाँदा माथक (सस्जयकल वा ३ तहको कपडाको माथक) को प्रयोग 
अभनवायय रूपले गने (M),  

ग) सबै सावयजभनक थिल तिा कायायलयहरूले आफ्नो पररसरमा हात िनुे साबनु र पानी 
वा थयानीटाइजरको अभनवायय व्यवथिा भमलाउने र िवन प्रवेश गदाय अभनवायय रूपले 
साबनुपाभनले हात िोएको वा थयानीटाईजर प्रयोग गरेको सभुनस्ित गने (S) ।  

 

आिारितू:  

क) अनावश्यक वथत ुतिा सतहहरू नछुने,  

ख) अनहुारको टी के्षर – आखँा, नाक र मखुलाई अनावश्यक रूपमा नछुने,  

ग) खोक्दा वा हाछु्य गदाय रुमाल वा वटथय ुपेपरले मखु छोप्ने, उक्त सम्िव निएमा 
कुवहनाले छोप्न,े 

घ) सावयजभनक थिलमा जिािाबी निकु्ने, 
ङ) सम्िव िएसम्म पैसाको कारोबार गदाय वविभुतय कारोबार गने,       

च) ज्वरो, खोकी तिा श्वासप्रश्वासको समथया िएका व्यस्क्तहरूले सकिर जनसम्पकय मा 
नआउने, आउनै परेको खण्डमा अभनवाययरूपमा माथक प्रयोग गने ।   

 

संथिागत:  

क) प्रत्येक ददन कायय आरम्ि िन्दा पवहला अभनवाययरूपमा िमायभमटरबाट ज्वरो जाचँ 
गने र १००.४ भडग्री र्रेन्हाइट िन्दा बढी तापक्रम िएमा काममा नलगाउने, 

ख) दैभनक हास्जरी राख्न ेकायायलयहरूले रे्स ररभडंगबाट हास्जर गने व्यवथिा भमलाउने, 
सो सम्िव निएको हकमा सपुररवेक्षकले अभिलेख राख्न,े  

ग) खोकी तिा श्वासप्रश्वास सम्बन्िी समथया िएका व्यस्क्तहरूलाई काममा नलगाउने र 
आवश्यक भनदान, उपचार वा आरामको व्यवथिा भमलाउने,  

घ) खानपानको व्यवथिापनमा ववशेष साविानी अपनाउने र प्रयोग गररएका िाडाहरू 
राम्रोसँग सर्ा गने र सकेुपभछ मारै पनुः प्रयोग गने,  

ङ) थनानघर/शौचालयलाई दैभनक कस्म्तमा २ पटक भनयभमत रूपमा सर्ा गने,  

च) हात िनुे बेभसनहरु संक्रमणको श्रोत हनुसक्ने िएको हुदँा दातँ माझ्न ेब्रस 
लगायतका समानहरू बेभसनमा राख्न भनरुत्सावहत गने,  
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छ) िेरै प्रयोग हनुे चीजहरू (जथतै ढोका, मेभसनका ह्यान्डल, टेबल तिा अन्य 
सामग्रीहरू)  भडसइन्रे्क्टेन्ट प्रयोग गरी भनयभमत सर्ा गने, 

ज) हात िनुे साबनु र पानीको पयायप्त व्यवथिा गनुय पने,  

झ) कुनै थवाथ्य समथया देस्खएमा स्चवकत्सकहरूबाट भनयभमत थवाथ्य जाँच गराउन ु
पने,   

ञ) होटल, रेषु्टरेन्ट तिा क्यान्टीनले माभि उस्ल्लस्खत प्राविानहरूका अभतररक्त 
भनम्नानसुारका मापदण्डहरू समेत अभनवाययरूपमा पालना गने:  

o उच्च जोस्खमयकु्त के्षरहरूका रेषु्टरेन्ट तिा क्यान्टीनले खाना प्यावकङ गरी 
लैजान सम्मको  व्यवथिा गने,  

o कम जोस्खमयकु्त के्षरहरूमा एक सीट अको िन्दा २ भमटरको दूरीमा रहने गरी 
बथने खाने व्यवथिा भमलाउन,े  

o होटल तिा रेथटुरेन्टले तोवकएको  िौभतक दूरी र अन्य मापदण्ड कायम हनुे 
गरी मार  ग्राहकहरूलाई सेवा ददन,े     

o खाना पकाउने िान्सामा समेत िीडिाड नहनुे र २ भमटरको दूरी कायम हनुे 
व्यवथिा भमलाउने,   

o एक व्यस्क्तले प्रयोग गरेको िाँडाकँुडा राम्रो सँग साबनुपाभनले िोई सकुाई मारै 
प्रयोगमा ल्याउने,  

o होटलमा रूम शेयर गदाय श्रीमान श्रीमती र पररवारका एकदमै भनकट व्यस्क्त 
बाहेक अन्यलाई शयेर गनय नददन ेव्यवथिा भमलाउने । 

 

अन्य:  

क) अत्यावश्यक सेवा प्रदान गनुय पने कायायलयहरू लगायत अन्य के्षरमा हनुे कायय 
भनरन्तरताका लाभग सकेसम्म िच ुयअल प्लाटर्मय प्रयोग गने,    

ख) व्यस्क्तहरूको शरीरलाई छोएर सेवा ददन ुपने (जथतै: थवाथ्य सेवा दन्त सेवा समेत, 
ब्यटुी पालयर, कपाल काट्ने) अवथिामा सेवा प्रदायकले अभनवाययरूपमा माथक, पञ्जा 
लगाउने र साबनु पानीले हात िनुे व्यवथिा भमलाउन,े 

ग) थवाथ्य कमीले सामान्य सेवा ददँदा मेभडकल माथकको प्रयोग गने र मखु वा 
घाँटीको परीक्षण गदाय N95 माथक प्रयोग गने,    

घ) सेवाग्राहीको व्यस्क्तगत वववरण परैु खलु्ने गरी (मोवाइल नम्बर वा र्ोन नं समेत) 
दैभनक अभिलेख राख्न,े 

ङ) सावयजभनक यातायात संचालन गने अवथिामा एक पंस्क्तको सीटमा एकजना 
क्रस गरेर बथने  व्यवथिा भमलाउन,े थयाभनटाइजरको व्यवथिा गने र सबैले 
माथक प्रयोग गने। 
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ववववि: 
क) यस मापदण्ड अिीनमा रही ववषयगत मन्रालयहरूले सेवा र काययको 

थवाथ्य सरुक्षा प्रोटोकल बनाई आफ्नो सेवा र कायय संचालन गने, 
ख) एक स्जल्लामा संक्रभमत (active case) को संख्या ५० जना िएसम्म यस 

मापदण्डमा उल्लेस्खत सरुक्षाका उपायहरू पालना गरर पेशा व्यवसाय 
संचालन गने; ५१ देस्ख २०० जना सम्म संक्रभमत (active case) को 
संख्या िएसम्म यस मापदण्डमा उल्लेस्खत सरुक्षाका उपायहरू अवलम्बन 
गरी तोवकएको समय र कायय अवभि भिर मार पेशा व्यवसाय संचालन गने 
र २०० जना िन्दा बढी संक्रभमत (active case) को संख्या िएमा पूणय 
बन्दा बन्दी गने,  

ग) खण्ड (ख) बमोस्जमको व्यवथिामा थवाथ्य तिा जनसंख्या मन्रालयको 
इन्सीडेन्ट कमाण्ड भसथटमको भसर्ाररसमा मार िपघट तिा पररवतयन गने,  

घ) यस मापदण्डको उलंघन गरेमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० र जनथवाथ्य 
सेवा ऐन, २०७५ बमोस्जम सजाय हनुे, 

ङ) यस मापदण्डको सम्बन्िमा कुनै दभुबिा िएमा थवाथ्य तिा जनसंख्या 
मन्रालयले व्याख्या गनेछ ।   

  
 


