
 

कोभिड-१९ रोकथाम सुक्ष्म 

योजना 
(Micro Containment Plan) 

(MoHP-ICS को २०७८/०१/१२ को निर्णयािुसार) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इपिडीभमयोलोजी तथा रोग ननयन्त्रण माहाशाखा 
स्वास््य सेवा बििाग 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

  



 

 

िषृ्ठिूभम:  

विश्िभरी  फैल िंदै गईरहेको नया भेरीएन्ट सहहतको कोलभड-१९ रोग े नेपा  ाई 

समेत आक्रान्त पारेको छ I कोलभड-१९ का बिरामीहरु हदन प्रततहदन िढ्दै 

गईरहेको अिस्थामा सोको रोकथाम तथा तनयन्रण  ागग सक्रक्रय सिंक्रलमतहरुको 

ब्यापक खोज पड्ता , ततनीहरुको परीक्षण र उगित व्यिस्थापनका साथै 

नजजकका सम्पकक हरु ाई समेत तनगरानी गननक अत्यन्त आिश्यक हनन्छ I यस ै

सन्दभकमा २०७८/०१/०६ मा िसेको मजन्रपररषद िैठक े गरेको तनणकयको 

तनदेशाननसार जारी भएको “नया िेरीएन्त्ट सहहतको कोभिड-१९ महामारीको 

दोश्रो लहर रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्िन्त्धी आदेश, २०७८” मा आधाररत भई 

यो कोलभड-१९ रोकथाम तथा तनयन्रण सनक्ष्म योजना “micro-containment 

plan”  को खाका तयार गररएको छ I 

 

उद्देस्य :  

- कोलभड-१९ रोगको रोकथाम तनयन्रण तथा प्रततकायकका  ागग समनदाय 

स्तरमा रहेका टो / आिासीय सिंरिना आहदमा अपनाउनन पन े

बिगधहरु िारे सनझाि र तनदेशन प्रदान गने I 

- समनदायमा फैल रहेको कोलभड -१९ रोगको सिंक्रमणको िक्र ाई 

तोड्ने I 

- कोलभड-१९ का बिरामीहरुको ब्यापक खोज पड्ता , ततनीहरुको 

परीक्षण र उगित व्यिस्थापन र  आइसो ेसनको सनतनजस्ितता गने I 



- कोलभड-१९ का बिरामीहरुसिंग नजजकको सम्पकक मा आएका 

व्यजततहरुको तनगरानी गरी तिारेजन्टनमा िस्ने, टेस्ट गने  गायत 

स्िास््यका मापदण्डहरु अननसरण गरेको न गरेको सनतनजस्ितता गने I 

- तिारेजन्टनमा तथा आइसो ेसनमा िसकेाहरुको आधारभतू आिस्यकता 

र सनबिधाको सनतनजस्िता गने I 
 

कोिीड-१९ सुक्ष्म ननयन्त्रण तथा रोकथाम योजनाका संचालनका आधार 

तथा कृयाकलािहरु : 

सनक्ष्म योजना  ागन गननक पने क्षेरहरु  

✓ पररिारस्तरमा  
✓ टो स्तरमा  
✓ अपाटकमेन्ट तथा आिासीय क्षेरहरु  

✓ िडास्तरमा  
✓ पाल कास्तरमा  
 

१) िररवारस्तरमा : 

कन नै पररिारका एक सदस्यमा पतन कोलभड-१९ पनजटट भएमा तनम्न कायकहरु गननक पन े

छ :  

▪ सिै सदस्यहरु तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ कसैमा कोलभड-१९ का  क्षण/ गिन्ह हरु देखखएमा तनरुन्त परीक्षण गने   

▪  क्षण नदेखखएका हकमा पािौ हदनमा antigen/ PCR परीक्षण गने  

▪ नततजा जेसनकै आए पतन १० हदनसम्म अतनिायक तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ तिारेजन्टनमा िसेका िे ा आिस्यक पने खाद्य , औषधी, आहदको 

उप ब्धताका  ागग  टो  टो मा गहठत कोलभड-१९ सहजीकरण समनहका 

सदस्य े सहजीकरण गने  



▪ पाल कािाट तनयलमत रुपमा फोन िा प्रत्यक्ष भेट गने , स्िास््य सम्िन्धी 

समस्या आइ परे उगित ब्यिस्थापन गने   
 

२) टोलस्तरमा : 

✓ शहरी क्षेरमा  २०  घर तथा ग्रामीण क्षरेमा ३० घर ाई  टो  मान्न सक्रकनछे  

✓ शहरी टो मा ५ घरमा तथा ग्रामीण टोलमा ७ घरमा  कोलभड-१९ का 

सिंक्रलमतहरु फे ा परेमा  कोभीड-१९ सनक्ष्म तनयन्रण तथा रोकथाम योजना 

तथा कृयाक ापहरु सकृय हननेछन  

ननम्न कृयाकलािहरु गनु ुिने छ :  

▪ टो का सिै घरका मातनसहरु तिारेजन्टनमा िस्नन पनेछ, सो कायकको 

सहजीकरण टो -टो मा कोलभड-१९ सहजीकरण समनह े गनेछ  

▪ उतत  टो का सिै िालसन्दाहरु ाई   कोलभड-१९ को  क्षण/ गिन्ह 

भएकाहरुको तनरुन्त परीक्षण तथा  क्षण नभएकाहरुको पािौ हदनमा 

antigen परीक्षण गननक पनेछ , सो कायकको ब्यिस्था सम्िजन्धत  िाडकको 

सहजीकरणमा पाल का े गननक पनेछ  

▪ उतत टो मा आिस्यकताका आधारमा मार आिागमन, ब्यापार तथा अन्य 

कृयाका ापहरु सम्पूणक सनरक्षाका मापदण्डहरुको पा ना गरी गननक पनेछ  

▪ टो का िालसन्दाहरुका  ागग आिस्यक पने खाद्य , औषधी तथा अन्य 

अत्यािश्यक सेिाहरुको उप ब्धता सनरक्षाका सम्पूणक मापदण्ड पा ना 

गरी टो  े गने छ  

▪ कोलभड-१९ सम्िन्धी सिेतना तथा अन्य स्िास््य सम्िन्धी अन्य तनदेशनहरु  

माइक्रकिं ग िा अन्य बिगधहरु अपनाई सिंिा न गने  
३) अिाटुमेन्त्टहरु : 

अपाटकमेन्टको कन न ैतल् ाको एक घर/ फ्लल्याटमा कोलभड-१९ को सिंक्रलमत फे ा 

परेमा  तनम्न कायकहरु गने :  



▪ उतत फ्लल्याट / घरका सदस्यहरु तिारेजन्टनमा िस्ने  

▪ उतत घर/ फ्लल्याटमा िस्नेहरुको कोलभड-१९ का  क्षण/ गिन्ह हरु 

देखखएमा तनरुन्त परीक्षण गने   
▪  क्षण नदेखखएका हकमा पािौ हदनमा antigen/ PCR परीक्षण गने  

▪ नततजा जेसनकै आए पतन १० हदनसम्म अतनिायक तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ उतत फ्लल्याटमा जान िा िाहहर आउन अत्यन्त जरूरी िाहेक  तनषेध गने  
▪ तिारेजन्टनमा िसेका ि ेा आिस्यक पने खाद्य , औषधी, आहदको 

उप ब्धताका  ागग उतत अपाटकमने्टको ब्यिस्थापन सलमतत े सहजीकरण 

गने  
▪ अपाटकमेन्ट लभर प्रिेश गने सिैको रेकडक राखे्न ,तापक्रम मापन गने  

▪ अपाटकमेन्ट लभर Central AC को प्रयोग िन्द गने  

▪ असमथक तथा ज्येस्ठ नागररक िाहेक अरु े ल फ्लटको प्रयोग नगने  
 

अिाटुमेन्त्टको कुनै तल्लाको एकिन्त्दा िढी घर/ फ्लल्याटमा कोभिड-१९ को 

संक्रभमत फेला िरेमा माथथ उलेखखत लगायत  ननम्न थि कायहुरु गने : 

▪ उतत तल् ामा रहेका सि ैफ्लल्याटका / घरका सदस्यहरु तिारेजन्टनमा िस्न े 

▪ उतत तल् ामा आउने िा िाहहर जाने कायक अत्यन्त आिस्यकता िाहेक 

िन्द गने  
▪ उतत तल् ामा रहेका सिै फ्लल्याटका / घरका सदस्यहरुको  क्षण भएमा 

तनरुन्त र  क्षण नभएकाहरुको पािौ हदनमा antigen test गने  

▪ असमथक तथा ज्येस्ठ नागररक िाहेक अरु े ल फ्लटको प्रयोग नगने  
 

अिाटुमेन्त्टको दइु िन्त्दा िढी तल्लाहरुमा कोभिड-१९ को संक्रभमत फेला 

िरेमा माथथ उलेखखत लगायत ननम्न थि कायहुरु गने : 

▪ उतत अपाटकमेन्टलभर आिागमन अत्यािस्यक अिस्था िाहेक िन्द गने  



▪ अपाटकमेन्टमा िस्ने सि ै तल् ाका सि ै घर/ फ्लल्याटका िालसन्दाहरु 

तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ ल फ्लटको प्रयोग नगने  
▪ उतत अपाटकमेन्टमा िस्ने सि ै िालसन्दाहरु ाई कोलभड-१९ को 

 क्षण/गिन्ह भएमा तनरुन्त परीक्षण गने तथा  क्षण नभएकाहरुको पािौ 

हदनमा antigen परीक्षण गननक पनेछ , सो कायकको ब्यिस्था सम्िजन्धत  

िाडकको सहजीकरणमा पाल का े गननक पनेछ  

▪ तिारेजन्टनमा िसकेाहरुको दैतनक स्िास््य तनगरानी गननक पनछे , स्िास््य  

सम्िन्धी केहह समस्या परेमा उगित ब्यिस्थापन अपाटकमने्ट ब्यिस्थापन 

सलमतत े पाल काको समन्ियमा गननक पनेछ  

▪ स्िास््य सम्िन्धी मापदण्डहरुको पा ना भए नभएको तनगरानी अपाटकमने्ट 

ब्यिस्थापन सलमतत े पाल काको समन्ियमा गननक पनेछ  

 

४) आवासीय क्षेर / कोलोनी : 

आिासीय क्षेर लभर कन नै एक घरमा सिंक्रलमत फे ा परेमा तनम्न कायकहरु गननक पनछे : 

▪ सिै सदस्यहरु तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ कसैमा कोलभड-१९ का  क्षण/ गिन्ह हरु देखखएमा तनरुन्त परीक्षण गने   

▪  क्षण नदेखखएका हकमा पािौ हदनमा antigen/ PCR परीक्षण गने  

▪ नततजा जेसनकै आए पतन १० हदनसम्म अतनिायक तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ तिारेजन्टनमा िसेका िे ा आिस्यक पने खाद्य , औषधी, आहदको 

उप ब्धताका  ागग को ोनीमा गहठत कोलभड-१९ सहजीकरण समनहका 

सदस्य े सहजीकरण गने  
▪ पाल कािाट तनयलमत रुपमा फोन िा प्रत्यक्ष भेट गने , स्िास््य सम्िन्धी 

समस्या आइ परे उगित ब्यिस्थापन गने   
 



आवासीय क्षेर भिर एक िन्त्दा िढी घरमा संक्रभमत फेला िरेमा ननम्न कायहुरु 

गनु ुिनेछ  

▪ उतत को ोनीका सि ैघरका मातनसहरु तिारेजन्टनमा िस्नन पनेछ,  

▪ उतत  को ोनीका सि ै िालसन्दाहरु ाई  कोलभड-१९ को  क्षण/ गिन्ह 

भएकाहरुको तनरुन्त परीक्षण तथा  क्षण नभएकाहरुको पािौ हदनमा 

antigen परीक्षण गननक पनछे , सो कायकको ब्यिस्था सम्िजन्धत  को ोनी/ 

िडाको  सहजीकरणमा पाल का े गननक पनेछ  

▪ उतत को ोनीमा  आवस्यकताका आधारमा मार आवागमन, ब्यापार 

तथा अन्य कृयाका ापहरु सम्पूणक सनरक्षाका मापदण्डहरुको पा ना गरी 

गननक पनेछ  

▪ को ोनीका िालसन्दाहरुका  ागग आिस्यक पन ेखाद्य , औषधी तथा अन्य 

अत्यािश्यक सेिाहरुको उप ब्धता सनरक्षाका सम्पूणक मापदण्ड पा ना गरी 

को ोनी ब्यिस्थापन सलमतत े  गननक पनेछ   

▪ कोलभड-१९ सम्िन्धी सिेतना तथा अन्य स्िास््य सम्िन्धी अन्य तनदेशनहरु  

माइक्रकिं ग िा अन्य बिगधहरु अपनाई सिंिा न गने  
५) वडास्तरमा : 

एउटा िडाको  एकभन्दा िढी टो मा (सहरी क्षेरमा ५ भन्दा िढी तथा ग्रामीण 

क्षेरमा ७ भन्दा िढी घरहरुमा ) सिंक्रलमत भएमा तनम्न कायकहरु गने :  

▪ सम्पूणक िडा लभर आिागमन अत्यािस्यक िाहेकको अिस्थामा िन्द गने  
▪ िडाका सम्पूणक िालसन्दाहरु तिारेजन्टनमा िस्ने  
▪ उतत िडाका सिै िालसन्दाहरु ाई  कोलभड-१९ को  क्षण/ गिन्ह 

भएकाहरुको तनरुन्त परीक्षण तथा  क्षण नभएकाहरुको पािौ हदनमा 

antigen परीक्षण गने , सो कायकको ब्यिस्था सम्िजन्धत  िडाको  

सहजीकरणमा पाल का े गननक पनेछ  



▪ िडाका िालसन्दाहरुका  ागग आिस्यक पने खाद्य ,औषधी तथा अन्य 

अत्यािश्यक सेिाहरुको उप ब्धता सनरक्षाका सम्पूणक मापदण्ड पा ना गरी 

िडा े  गननक पनेछ  

▪ कोलभड-१९ सम्िन्धी सिेतना तथा अन्य स्िास््य सम्िन्धी अन्य तनदेशनहरु  

माइक्रकिं ग िा अन्य बिगधहरु अपनाई सिंिा न गने 
 

६) िाभलकास्तरमा :  

कोभीड-१९ सनक्ष्म तनयन्रण तथा रोकथामका योजना तथा कृयाक ाप  ागन भएका 

िडाहरुमा पाल का े तनम्न कायकहरु गने : 

▪ पहहिान भएका  जोखखम क्षेरहरुमा PCR/ Antigen Test जस्ता 

बिधीहरु प्रयोग गरी कोलभड-१९ को  बिरामीहरुको पहहिान गने   

▪ अन्यरिाट प्राप्त पोजजहटभ भएका केसहरुको पतन यक्रकन गन ेर आिस्यक  

ब्यिस्थापन गने   
▪ केसको उगित ब्यिस्थापन पतछ  केस अननसन्धान  र कन््यातट टे्रलसिंग गन े 

▪ कन््यातट टे्रलसिंग तथा केस ब्यिस्थापनको त्यािंक अध्यािगधक गने  

▪ तिारेजन्टन र आइसो ेसनको व्यिस्था गने  

▪ समनदायमा स्िास््यका आिस्यक मापदण्डहरुको प्रिार प्रसार गन े, पा ना 

गनक  गाउने 

▪ टो -टो मा कोलभड-१९ सहजीकरण समनह गठन गरी कोलभड-१९ 

ब्यिस्थापनमा सघाउ पनयाकउने  
 


