ननजगढ नगयऩालरका अन्तगगत ् यहे को ननजगढ प्राथलभक स्वास््म केन्रभा कोलबड-१९ फाट सॊक्रलभत
बफयाभीहरूराई तात्कालरक उऩचाय, आवश्मक चचककत्सकीम ऩयाभर्ग एवॊ सेवा प्रदान गदै आदयणीम

ननजगढ नगयवासीहरूको अभूल्म जीवन यऺाथग ननजगढ नगयऩालरकाद्वाया लभनत २०७८।०१।२५ गते

दे खि ऩमागप्त अक्ससजन सऩोटग सहहत सञ्चारनभा ल्माइएको १५ र्ैय्माको कोलबड-१९ आइसोोरेर्न
कऺरे आज लभनत २०७८।०२।२५ गते सेवा प्रवाहको १ भहहनाको अवचध ऩूया गये को छ।

उक्त १ महिनाको अवधधमा ननजगढ प्राथममक स्वास््य केन्द्र स्स्थत कोमिड-१९ आइसोऱेशन कक्षको
सेवा प्रवािको वववरण दे िाय अनुसार रिे को व्यिोरा सादर अनुरोध छ:---

१. हार सम्भ जाॉच गरयएको जम्भा बफयाभी सॊख्मा = १२३ ( ५४ भहहरा, ६९ ऩुरूष)
२. जाॉच गरयएको बफयाभीहरूको क्स्थनतको वववयण:

(क) साभान्म अवस्थाका बफयाभी = ७२ (३५ भहहरा, ३७ ऩुरूष)
(ि) भध्मभ अवस्थाका बफयाभी = ३ (२ भहहरा, १ ऩुरूष)

(ग) गम्बीय/अनत गम्बीय अवस्थाका बफयाभी = ४८ (१७ भहहरा, ३१ ऩुरूष)
३. आइसोरेर्न कऺफाट उऩचाय प्राप्त गये ऩश्चात बफयाभीहरूको क्स्थनत:
(क) ऩूणरू
ग ऩभा ननको बएका बफयाभीहरूको सॊख्मा = ८४
सो भध्मे -

- होभ आइसोरेर्नफाट = ६० जना

- आइसोरेर्न कऺभा बनाग बई स्वास््म सध
ु ाय ऩश्चात ् डडस्चाजग गरयएको = २४ जना (सो भध्मे

साभान्म अवस्थाका ८ जना, भध्मभ अवस्थाका २ जना य गम्बीय/अनत गम्बीय अवस्थाका १४ जना
यहे को)

- रयपय गरयएको तथा LAMA (Leave Against Medical Advice) बफयाभीहरूको सॊख्मा = २८ (सो भध्मे
गम्बीय/अनत गम्बीय अवस्थाका २७ जना य भध्मभ अवस्थाका १ जना यहे को )
४. भत्ृ मु सॊख्मा: ८ जना (२ भहहरा, ६ ऩुरूष)

नोट:- उसत भत्ृ मु बएका सफै बफयाभीहरू गम्बीय तथा अनत गम्बीय अवस्थाभा आइसोरेर्न कऺभा
बनाग बएका बफयाभी यहे का।

५. अक्ससजन प्रमोगको वववयण:

(क) अक्ससजन सऩोटग लरने जम्भा बफयाभी सॊख्मा = ८०
सो भध्मे -

- हाइ फ्रो अक्ससजन हदइएको बफयाभी सॊख्मा = ३० जना
- लभडडमभ फ्रो अक्ससजन हदइएको बफयाभी सॊख्मा = २४
- रो फ्रो अक्ससजन हदइएको बफयाभी सॊख्मा = २६

६. कोलबड-१९ एक्न्टजेन ऩयीऺण गरयएको सॊख्मा = ८५

सो भध्मे -

- ऩुरूष = ४८ जना

- भहहरा = ३७ जना

- ऩोक्जहटब ननतजा आएको सॊख्मा = ४४ जना (१४ भहहरा, ३० ऩुरूष)
- नेगेहटब ननतजा आएको सॊख्मा = ४१ जना (२३ भहहरा, १८ ऩुरूष)

रष्टव्म:- उसत एक्न्टजेन ऩयीऺण गरयएको सॊख्माभा कोलबड-१९ को सॊक्रभण दय कयीफ ५२% यहे को
दे खिन्छ।

- ननजगढ प्राथममक स्वास््य केन्द्र, ननजगढ नगरऩामऱका।

