प्रेस नोटः
कोरोना भाइरसको दोश्रो लहरले फिफदम नगरपाफलकाफभत्र पफन संक्रफमतको संख्या बढेको छ । नगरपाफलकाफभत्र आजका फमफत सम्म ..
मफहला र . .परू
ु ष तथा १५ वषष मफु नका .. बालबाफलका संक्रफमत भएका छन । उपमेयर सफहत नगरपाफलका कायाषलयका ४ जना कमषचारी
सक्र
ं फमत भएका छन । यसमा भएका कमजोरी औल्ं याउदै सधु ारका सझु ाव र उपाय सफहत आ-आफ्नो क्षेत्रबाट गनष सक्ने सकारात्मक
पहलबाट मात्र महामारीको मारमा आम नागररकको सरु क्षा गनष सफकन्छ । आइसोलेसन र स्वास््य र सरु क्षाका मापदण्ड अवलम्बन
सफहतको अनुशासन नै यसबाट बच्ने उपाय हो । स्वास््य र सरु क्षाका मापदण्ड पालना, अबलम्बन र आत्म अनश
ु ासन सफहतको सचेतना
नै यसको रोकथाम, फनयन्त्रणको अचक
ु औषधी हो ।
स्वास््य र सरु क्षाका फवषयमा स्थानीय रूपमा सरु क्षा फनकाय र नगरपाफलकाबाट माइफकङ र स्थानीय एिएममा सचू ना वजाएर फनयफमत
संप्रेषण गररएको छ । स्वास््य र सरु क्षाको लाफग वडा तथा स्वास््य चौकी र के न्रमा आधारभतु स्वास््य सामग्री व्यवस्था र फवतरण
गररएको छ । के शको पफहचान तथा कन्ट्याक्ट ट्रेफसङका लाफग CICT टीम, िोकल पसषन एवं टेफल काउन्सेफलङका लाफग परामशष टोली
पररचाफलत छन । एफन्टजेन फकट तथा फपफसआर फवफधबाट के शको परीक्षण र फनदान गनष अस्पताल, स्वास््य कायाषलय र प्रयोगशालाको
समन्वयमा व्यवस्था फमलाइएको छ । स्वाव संकलन, ढुवानी र परीक्षण एवं अस्पतालमा उपचारका लाफग ल्याउनुपने फवरामीको पररवहन
सफु वधा नगरपाफलकाले व्यवस्थापन गरे को छ । बजारक्षेत्रमा दमकलबाट फकटनासक औषधी छने कायष गरे को छ । कोफभड सक्र
ं फमतको
उपचार र शब व्यवस्थापनमा खफटने सरु क्षाकमी र स्वास््यकमीहरूको लाफग स्थानीय तह तथा सरोकारवाला फनकायहरूको सहभागीतामा
आइसोलेसन व्यवस्थापन भएको छ ।
नगरका फनजी अस्पतालहरू समफपषत हफस्पटल प्रा फल संग १० र पाथीभरा अस्पतालसंग ३ शैयाको आइसोलेसन कोफभड उपचार यफु नट
सञ्चालन गनष संझौता भइ उपचार शरू
ु भएको छ । पााँचथर फजल्ला अस्पतालमा HDU कक्षमा उपचार कायष अस्पतालकै पहल र
प्रयत्नमा भइरहेको छ । फजल्ला अस्पतालमा आइफसयु तथा भेफन्टलेटरको व्यवस्था गनष पवू ाषधार तथा जनशफि व्यवस्थापनको काम
भइरहेको छ । अस्पतालको स्तरोन्नती तथा उपचार सेवा फवस्तार गनष नगरपाफलकाले अस्पताललाई रू २० लाख अनुदान उपलब्ध
गराएको छ । यस्तै कोफभड संकट व्यवस्थापन के न्रबाट आवश्यक एफककृ त सेवा प्रवाह गनष सबै स्थानीय तहहरूको सहभागीतामा एफककृ त
कोफभड सक
ं ट व्यवस्थापन कोष पररचालन गने नीफत बनाइएको छ । यसमा फिफदम नगरपाफलकाबाट रू ६ लाख अनदु ान रकम हस्तान्तरण
भइसके को छ ।
कृ फष सामग्रीको भवनमा शसस्त्र बल फहमफशखर गल्ु म र नगरपाफलकाको सहभागीतमा २९ बेडको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भएको छ ।
फवरामीलाई योग, ध्यान, औषधी तथा अन्य परामशषमा सहजीकरण गनष पतञ्जली योग सफमफत, आयवु ेद स्वास््य के न्र तथा
िोकलपसषनहरूको िोन नं सावषजफनक गररएको छ । आवश्यकता अनुसारको परामशष फलन सक्ने व्यवस्था फमलाइएको छ । DCCMC
को फनणषयानुसार संक्रफमतको घरदैलोमा परामशष र अत्यावश्यक स्वास््य र सरु क्षाका सामग्री पर्ु याउने हेतु वडाध्यक्ष र सदस्यको संयोजनमा
टोल सफमफत पररचालन गने र अनगु मनका लाफग सावषजफनक फनकायका पदाफधकारी पररचाफलत गने व्यवस्था गररएको छ । फिफदम
नगरपाफलका वडा नं १,२ र ४ मा २०७८/०२/१७ गतेदफे ख यो काम भएको छ । यसै गरी अन्य पाफलका तथा वडामा समेत यो अफभयान
सञ्चालन तथा फवस्तार गनष सबैबाट सफक्रयता र सहयोग हुने अपेक्षा गररएको छ ।
पााँचथर उद्योग बाफणज्य सघं ले आम नागररकको सहभागीतमा रकम संकलन गरी पााँचथर फजल्ला अस्पतालमा कोफभड उपचारका लाफग
अफक्सजन कन्सन्ट्रेटर, फसफलण्डर, अफक्सफमटर तथा अन्य स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन गरी हस्तान्तरण गररसके को छ । यो अफभयानमा
सहभागी सम्पणू ष दानवीर महानभु ाव र अफभयानकताष उद्योग वाफणज्य सघं लाई नगरपाफलका हाफदषक धन्यवाद व्यि गदै यस्तो अफभयानले
नागररकको जीवनरक्षामा सहभागी हुने प्रेरणा आम नागररकमा फमलोस शभु कामना व्यि गदषछौं ।
राजनैफतक दल, सामाफजक संघसंस्था, आम नागररक सफम्मफलत सरकारी, सहकारी, फनजीक्षेत्रको सहभागीतामा समदु ायमा सचेतना,
परामशष, सहजीकरण अफभयान सञ्चालन गदै महामारीको चक्रबाट मि
ु हुन आम जनसमदु ायमा नगरपाफलका हाफदषक अनरु ोध गदषछ ।
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