नेपाल सरकार

स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय
कोभिड-१९ को सन्त्दिभमा

चाडपवभ, जारा तथा उत्सवहरू मनाउँदा पालना गननभ पने जनस्वास््यका
मापदण्ड, २०७७

(स्वीकृत भमभत २०७७/०४/२१)
नेपालमा आगामी ददनहरूमा प्रमनख चाडपवभ, जारा तथा उत्सवहरूको समय आउँ दै गरे काले कोभिड१९ को सन्त्दिभमा स्वास््यका दृष्टिकोणले सनरक्षित बनाउदै मनाउनन पने बाध्यात्मक पररक्षस्थतलाई ध्यानमा
राक्षख यो जनस्वास््यका मापदण्ड जारी गररएको छ । यो मापदण्ड घरपररवार र समनदायस्तरमा मनाइने
सबै प्रकारका चाडपवभ, जारा र उत्सवहरूलाई ध्यानमा राक्षख ष्टवकास गररएको छ, नेपालिर सबैका लाभग
यो मापदण्ड लागू हननेछ ।

व्यक्षिगत तहमा लागू हनने
क) अत्यावश्यक र अभनवायभ (SMS)
१)

सबै ष्टकभसमका चाडपवभ, जारा तथा उत्सव मनाउँ दा एउटै घरमा बसोबास गने घरपररवारका
व्यक्षि बाहेक अन्त्य सँग िेटघाट कम गने। यदद िेटघाट गनेपने िएमा कक्षततमा २ भमटर (६
फीट) को दूरी अभनवायभरूपमा कायम गने (S),

२)

चाडपवभको समयमा सकेसतम घर बाष्टहरको िेटघाटमा नजाने। यदद जानै पने िएमा सहिाभग हनँदा
मास्क (सक्षजक
भ ल वा ३ तहको कपडाको मास्क) को प्रयोग अभनवायभ रूपले गने (M),

३)

चाडपवभ, जारा तथा उत्सव मनाउने कायभक्रम स्थलमा प्रवेश गदाभ अभनवायभ रूपले साबननपानीले
हात धनने वा स्यानीटाईजर प्रयोग गने (S) ।

ख) आधारिूत
१)

धाभमभक स्थलमा हनने हरे क िेलामा/ कायभक्रममा बढीमा २५ जना मारै िेला हनने व्यवस्था गने,

२)

अभिवादन गदाभ िौभतक दनरी कायम गरी टाढै बाट नमस्कार वा अभिवादन गने, तर अंगालो माने
वा शरीर छन ने कननै प्रकारको अभिवादन नगने,

३)

सतहहरू (रे भलङ, बार आदद), दे वीदे वताका मूभतभहरू र धेरै व्यक्षिहरूले प्रयोगमा ल्याउने सक्ने
सामग्रीहरू नछन ने,

४)

अननहारको टी िेर – आँखा, नाक र मनख सकेसतम नछन ने यदद छन नै परे मा हात धोई वा
हातमा स्याभनटाइजर प्रयोग गरी मार छन ने,

५)

खोक्दा वा हाछ्यन गदाभ रुमाल वा ष्टटस्यन पेपरले मनख छोप्ने, उि सतिव निएमा कनष्टहना
दोब्य्राएर छोप्ने,

६)

सावभजभनक स्थलमा जथािाष्टव नथनक्ने,

७)

सतिव िए बमोक्षजम पैसाको कारोबार गदाभ ष्टवद्यनतीय माध्यमबाट कारोबार गने,

८)

दे हायका उच्च जोक्षखम समूहमा पने व्यक्षिहरूले घरपररवार बाहेक बाष्टहरका व्यक्षिहरू सहिाभग
हनने िेलाहरूमा सहिाभग नहनने:
क)

ज्वरो, खोकी तथा श्वासप्रश्वासको समस्या िएका व्यक्षिहरू,

ख)

६० वर्भ िन्त्दा बढी उमेरका व्यक्षिहरू,

ग)

१२ वर्भ मूभनका बालबाभलकाहरू,

घ)

गिभवती तथा सनत्केरी मष्टहलाहरू,

ङ)

रोग प्रभतरोभध िमता कम िएका व्यक्षिहरू,

च)

मधनमेह, क्यान्त्सर, मनटनरोग, उच्चरिचाप, मृगौला र कलेजो सतबक्षन्त्ध समस्या िएका,
दम लगायत अन्त्य श्वासप्रश्वास सतबक्षन्त्ध दीघभरोग िएका व्यक्षिहरू,

छ)

अंग प्रत्यारोपण गरे का व्यक्षिहरू,

ज)

शरीरमा मेभडकल उपकरणहरू राखेका व्यक्षिहरू,

झ)

हालसालै सजभरी गरे का व्यक्षिहरू

ञ)

तत्काल (ष्टवगत १५ ददन भिर) सबै प्रकारका रोगको उपचारबाट भनको िएका व्यक्षिहरू
आदद

आयोजकले व्यवस्थापन गननभ पने ष्टवर्यहरू
१)
२)

िीडिाड व्यवस्थापनका लाभग पयाभप्त जनस्वास््यका सनरिा सष्टहत तालीम प्राप्त कमभचारी वा स्वयं
सेवकहरूको व्यवस्था गने,

हात धनन साबनन पानीको पयाभप्त व्यवस्था वा स्याभनटाइजरको उपलब्य्धता अभनवायभ भमलाउने,

३)

कायभक्रम स्थलको सरसफाई र हरे क ददन कततीमा दनई पटक भनसं क्रभमकरण (disinfect) गने,

४)

धेरै सतपकभमा आउने सतहहरू (रे भलङ, बार आदद), दे वीदे वताका मूभतभहरू आदद समयसमयमा
सफा गने,

५)

व्यक्षिहरू बीचको सतपकभ कम गनभका लाभग कायभक्रमको अवभध जभतसक्दो छोटो राख्ने,

६)

कायभक्रम स्थलमा जनस्वास््यका मापदण्ड र कोभिड-१९ सतबक्षन्त्ध पोिर पतपलेटहरू (SMS
लगायत) पयाभप्त र अभनवायभरूपले टाँस्ने,

७)

कायभक्रम स्थलमा िौभतक दनरी कायम िए निएको पालना गनभ सं केत/क्षचन्त्हहरू बनाई
सहिाभगहरूलाई पालना गनभ लगाउने,

८)

प्रवेश द्वारमा थमभल थमोभमटरले तापक्रम जाँच गने र १००.४ िन्त्दा बढी तापक्रम िएका
व्यक्षिलाई कायभक्रममा सहिाभग नगराउने । भनजहरूलाई नक्षजकको स्वास््य सं स्थामा थप

९)

परामशभ र जाँचका लाभग पठाउने,

स्थानीय तहमा रहेका स्थाभनय प्रशासन, स्वास््य तथा अन्त्य सरोकारवाला भनकायहरू सँग
समन्त्वय गरी स्वास््य र सनरिाको मापदण्ड पालना हनने गरी कायभक्रमको उक्षचत प्रबन्त्ध भमलाउने,

१०)

कायभक्रम स्थलमा धनम्रपान, मद्यपान र सनतीजन्त्य पदभथह
भ रूको सेवन पनणरू
भ पले भनर्ेभधत गने,

११)

जनस्वास््यका मापदण्ड पालना नगने र जथािावी थनक्ने व्यक्षिलाई स्थानीय प्रशासनले सं क्रामक
रोग ऐन २०२० बमोक्षजम कारवाही गने,

१२)

फोहोर फाल्नका लाभग भबको (ढकनी) िएका फोहारदानीको पयाभप्त व्यवस्था भमलाउने र
व्यवस्थापन गदाभ सावधानी अपनाई सनरक्षित तवरले भबसजभन गने ,

१३)

सकेसतम प्रसाद तथा टीका ष्टवतरण नगने, गनै परे मा प्याकेजमा स्वस्थ व्यक्षिले पंजा र गोब्य्स
लगाएर प्याक गने व्यवस्था भमलाउने र २ भमटरको िौभतक दनरी कायम गरी ष्टवतरण गने,

१४)

िीड कम गनभ स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरूसँग समन्त्वय गरे र दे हाय लगायतका अन्त्य
उपयाहरू अपनाउनन पनेछ:
क) सहिाभगको सं ख्या घटाउन ष्टवभिन्न रणनीभतहरू पष्टहचान गरी कायाभन्त्वयन गने जस्तैैः हरे क
पररवारबाट एक जना मारै सदस्य उपक्षस्थत गराउने,
ख) प्रसाद वा अन्त्य फलफनलहरू भनक्षित व्यक्षिहरूले घरमै गएर बाड्ने व्यवस्था भमलाउने,
ग) नदी वा तलाउमा समनहमा ननहाउनको सट्टा अन्त्य वैकक्षल्पक व्यवस्था भमलाउने
घ) सतिव िएसतम एकाघरका पररवारका सदस्यहरूमारै बसी चाडबाड तथा पवभहरू मनाउने ।


