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1.

सक्र
ं ामक रोग तथा माहामारी सम्बन्धी ननदेनिका

कुनै पनी संक्रामक रोग तथा माहामारीको अवस्थामा नवपद्द जोनखम न्यनू ीकरण व्यवस्थापन तथा प्रनतकायय योजना,
आपातकालीन कायय ननरंतरता योजना साथै नवश्व स्वास््य संगठनको संक्रामक रोग सम्बंनधको अन्तरानस्रय चासोको
जनस्वास््य आपातकालीन अवस्था सम्बन्धी मापदडं को प्रयोग गरर फाउन्डेसनको सेवाहरु सरु नित तथा स्वस्थ तवरले
सच
ं ालन गने व्यवस्था नमलाउनु पनेछ । हाल सच
ं ालनमा आएका काययक्रम तथा पररयोजनाहरू (काठमाडं ू र नचतवन)
वाहेक अन्य काययक्रमहरुलाई सरकारको ननषेधआज्ञा जारी पश्चात वदं गने वा ननषेधआज्ञा नवस्तारै खोकुलो बनाऊँदै
गएको अवस्थामा कायय संचालन ननयनमत गराउन व्यवस्था नमलाउन पने छ । साथै दैननक काययक्रम तथा पररयोजनाको
काययलाई ननरंतरता नदन सक्र
ं मण रोकथामको सम्पणू य मापदडं , प्रनवनध तथा अन्य माध्यमको प्रयोग गरर तरु न्तै
संचालनमा ल्याउन पनेछ ।

क. यसरी व्यवस्था गदाय सक्र
ं मण रोकथाम गनय ध्यान नदन पने कुराहरु:
१. कायायलय तथा पररयोजना हातासंग जोनडएको घर र गाऊँ अतं गयत रहेको खल्ु ला नाकाहरुवाट माननसहरुको
प्रवेिमा उच्च सतकय ता, ननगरानी र व्यनिहरुको अनभलेख राख्ने;
२. अन्य देि वा ठाऊँहरुवाट आउने नागररकहरुको घर भएको कायायलय र पररयोजना िेत्रमा उच्च सतकय ता,
ननगरानी र व्यनिहरुको अनभलेख र कायायलय हातानभत्र आवत जावतमा रोक लगाउने;
३. हाल सक्र
ं मण भई अस्पताल भनाय र उपचार हदँ ै गरे का कमयचारी वा पररवारहरू वसोवास गने प्रदेि,
गाँउपानलका र नगरपानलकामा उच्च सतकय ता, ननगरानी र कमयचारीहरुको अनभलेख राख्ने;
४. समदु ायमा संक्रमण देनखएको गाँउ, टोल, समदु ाय, अपाटयमटें तथा पररवारहरु अवनस्थत प्रदेि, गाँउपानलका र
नगरपानलकामा उच्च सतकय ता, ननगरानी र व्यनिहरुको अनभलेख राखी कमयचाररलाई त्यस्तो स्थानमा
जानवाट रोक लगाउने;
५. सक्र
ं मण देनखएको समदु ाय/पररवार भएको कमयचारी/कामदार वा काम गने कामदारहरू वा पररवारका सदश्य र
नतनका पररवारहरु जाने/गएका प्रदेि, गाँउपानलका र नगरपानलकामा उच्च सतकय ता, ननगरानी र व्यनिहरुको
अनभलेख र खोजी गने;
६. कायायलय तथा पररयोजना सचं ालन भएको ठाऊँमा स्वास््य नििा र स्वास््य पररिणको सनु ननश्चतता,
क्वारानटाईनको उनचत व्यवस्था तथा स्वास््य र एम्बल
ु ेंस सेवाको उपलब्धता सनु ननश्चत गने;
७. सरकारले ननसेधआज्ञा जारी गरे को अवस्थामा संकट अवस्थाको कमयचारी (critical स्टाफ) र अत्यावश्यक
कमयचारीको सनू च अनसु ार कायायलय र पररयोजनाको कायय संचालन ननयनमत गनय पररचालन गने र अन्य
कमयचाररलाई घरवाट कायय ननयनमत गराउने व्यवस्था नमलाउने; र,
८. प्रत्येक सनमनत सदस्य, कमयचारी, दैननक ज्यालादारीमा काम गने व्यनिहरू, स्वसं ेवक तथा अन्य
परामियदाताहरुको सचू ी अनसु ार उननहरुको उच्च ननगरानी गने व्यवस्था नमलाउने र उननहरुको अवस्थावारे
ननयनमत सचू ना आदान/प्रदान गने ।
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2.

वनिगत तथा सामनू हक सरु िाका उपायहरू लागु गने
2.1. सक्र
ं मणको अवस्थामा एक व्यनिवाट अको व्यनिमा भाईरसको प्रसारण रोक्न के गने ?
क. सक्र
ं मण अवनधभरर कुनै पनी अवस्थामा:
१. घरवाट कायायलय र कायायलयवाट घर जानू अनघ र पनछ, घर/कायायलय पगु े पनछ अननवायय साबनु
पाननले हात धनु े ।
२. कायायलय हातानभत्र व्यनि व्यनिनवच ६ नफटको भौनतक दरु ी कायम गने ।
३. कायायलय आउंदा र जांदा भीड़भाडमा साथै कायायलय नभत्र अन्य व्यानिसंग कुराकानी गदाय
अननवायय मास्कको प्रयोग गने ।
2.2.

कमयचारीहरू नवचको सपं कय स्थानपत तथा सचू ना को आदान प्रदानलाई ननरन्तरता नदन के गने ?
क. सक्र
ं मण अवनधभरर कुनै पनी अवस्थामा:
१. व्यनि व्यनि र कमयचारीहरू नवचको सचू ना आदान प्रदानलाई ननरन्तरता नदन अनसु चू ी १
अनसु ारको काययक्रम तथा पररयोजना अनरुु पको संचार ढांचा प्रयोग गने ।
२. कायायलयको कायय ननरन्तरताको लागी अनसु चू ी २ बनमनजमको कमयचारीहरुलाई पररचालन गरी
काययक्रम तथा पररयोजनाको काययलाई ननरन्तरता प्रदान गने ।
३. संक्रमण अवस्थामा आपातकालीन तथा सरु िा सम्बन्धी संचार ढांचाको प्रयोग गरी काययक्रम
तथा पररयोजनाको कमयचारीहरुको नस्थनतको अनगु मन गनय सच
ू ना तथा सच
ं ार अभ्यास गने ।
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3.

सक्र
ं ामक रोग तथा माहामारीवाट बच्न हात धनु े र मास्क लगाउने सम्बन्धी सत्यता र भ्रमहरु
3.1.

कोनभड १९ सक्र
ं मण सम्बन्धी सक्र
ं मण रोक्ने, हात धनु ें र मास्क लाउने कुरा सम्बन्धी वझ्ु न पने व्यवहाररक
कुराहरु:
क. सवयप्रथम त यो कोनभड १९ भाईरस संक्रनमत एक व्यनिवाट अको व्यनिमा मात्र सने हो र यो आफै
स्वस्थ व्यनिमा कुनै सपं कय नवना त्यसै सने होइन ।
ख. त्यसैले संक्रनमत व्यनि वा वानहरको कुनै पनन व्यानिसंग तपाईको सम्पकय भएको छै न भने ढुक्क
हुनहु ोस् ।
ग. आफुलाई अन्य व्यनिसंगको िारीररक वा वन्द कोठानभत्र हुने प्रत्यि संपकय वाट टाडै राख्नसाथ
तपाईमा भाईरस सने संभावना हुदँ ै हदँ नै ।
घ. त्यसैले, यस्तो अवस्थामा ननयनमत काययहरु गने र खाना खानु अनघ र चपी प्रयोग गरे पनछ मात्र हात
धनु े गरे हुन्छ ।

3.2.

हात धनु ें वारे को सत्यता र भ्रम:
क. हात धनु ें भनेको कोनभड १९ भाईरस संक्रमण रोक्न मात्र होइन, साबनु पानीले ननयनमत हात धनु े वा
सफा गनायले अन्य धेरै प्रकारको सक्र
ं ामक रोगहरु सनयवाट जोगाऊँछ ।
ख. त्यसैले सवै अवस्थामा ननयनमत हात धनु ें वानी वसालौं ।

3.3.

हात नकन र कानहले धनु :े
क. हाल सोसल मीनडयामा फै नलएको अफवाह् र भ्रमलाई आधार बनाउने हो भने, आफुलाई थाहा
नभएको वा आफुले नदेखक
े ो वा अपररनचत कुनै पनी वस्त,ु सामाग्री वा व्यनिसगं सपं कय भएपनछ
खाना खानु अनघ वा हात आफ्नो मख
ु वा नाकमा छून अनघ साबनु पानीले ननयनमत हात धनु े वा
सफा गने कुरा भनेको नवज्ञान मात्र नभई सामानजक व्यवहार र साधारण ज्ञान हो ।
ख. त्यसैले ननयनमत हात धनु े वानी वसालौं र अनावश्यक रुपमा नाक र मख
ु फोहोर हातले नछूऔ ं ।

3.4.

मास्क सम्बन्धी सत्यता र भ्रम:
क. नवज्ञान र नवज्ञहरुले कोनभड १९ को संक्रमण रोक्न मास्कले के सहयोग गछय /गदैन भन्ने कुराको
अध्ययन गदैछन् तर मास्कले संक्रमण रोक्न १००% मद्दत नगरे पनन यसले के नह न के नह रुपमा सरु िा
प्रदान गछय ।
ख. त्यसैले, घरे लू वा मेडीकल मास्कको प्रयोग संक्रमण अवनधभर गरर राखौं यो फाईदाजनक नै हुन्छ ।
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3.5.

सामनजक दरु ीको सत्यता:
क. सामानजक दरु ी कायम गने भनेको, कुनैपनी संक्रामक रोग जस्तै: बडय फ्ल,ू स्वाईन् फ्ल,ू सासय,
कोनभड-१९ आनदको संक्रमण समदु ाय स्तरमा फै नलन थालेपनछ त्यसको संक्रमण रोकथाम गनय
सरकारले नविेष ननषेध आज्ञा जारी गरी तोनकएको अवनधसम्म त्यस समदु ाय, गाऊँपानलका,
नगरपानलका, प्रदेि र राष्ट्रव्यापी सामानजक दरु ी कायम गनय भोज, नवहे, मीनटंग, सेनमनामय, अवतजावत, यातायात, बजार, जनसभा जस्ता सामानजक काययहरुमा प्रचनलत एन बमोनजम रोक लगाउन
सक्छ । यस्ता भीड़-भाड हुने काययहरूमा रोक लगाउने काययलाई सामानजक दरु ी भन्ने बझ्ु न पछय । ।

3.6.

भौनतक दरु ीको सत्यता:
क. नवश्व स्वस््य संगठनले १ मीटर र सेंटर फर नडजीज कण्ट्रोल (Center for Disease Control अमेररकाको सस्ं था) ले २ मीटर तोके को एक व्यनिवाट अको व्यनिसम्मको दरु ीलाई भौनतक दरु ी
कायम गने भननएको हो ।
ख. हाँच्छयंू गदाय वा खोक्दा वा स्वास फे दाय एउटा सक्र
ं नमत व्यनिवाट अको स्वस्थ व्यानिमा भाईरस
(यायल, नसंगान वा थक
ू ) सक्ष्ू म थोपाहरुको माध्यमवाट सनय सक्ने सम्भावनालाई कम गनय यो दरु ी
कायम गनय प्रोत्सानहत गररएको हो ।
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4.

सक्र
ं ामक रोग तथा महामारीको अवस्थामा कायायलय र पररयोजनाको कायय ननयनमत गने वारे
4.1.

कायायलय र पररयोजना हातानभत्र अननवायय हात धनु े व्यवस्था, मास्क र ६ नफट (१ मीटर वा २ मीटर) दरु ी
कायम गने उनचत पवू ायधार र मालसामानहरुको व्यवस्था नमलाउने । सम्भव भएसम्म, हात धनु रासायननक
वस्तु वा उत्पादनको प्रयोग नगने/नगराउने व्यवस्था नमलाउने ।

4.2.

पररयोजना संचालन हुने स्थानमा कमयचारी र दैननक ज्यालादारी गने कामदारहरुको स्वास््य र सरु िा
सनु नश्चत गनय फाउन्डेसनको प्रमख
ु नजम्मेवारी हो । त्यासैले, संक्रमण अवनधभरी वा सरकारले ननषेधआज्ञा
जारी गरे को समयमा (स्वास््य पररिण वा आपातकालीन स्वास््य उपचार सेवा वाहेक) कुनै पनी
अवस्थामा कमयचारी र कामदारहरुलाई पररयोजना हाता बानहर जान नदने छै न । ननषेधआज्ञा अवनधभरी
फाउन्डेसनले उननहरुको स्वास््य, सरु िा र खाननपनको उनचत व्यवस्था नमलाउने ।

4.3.

ननमायणको लागी आवश्यक मालासामान र खाद्यवस्तु ढूवानी गदाय उनचत संक्रमण रोकथामका उपायहरु
जस्तै: ढूवानी गने सवारी साधनलाई ननसंक्रमण गणय स्प्रे गने, ढूवानी गने व्यानिहरूले अननवायय मास्क
लगाउने साथै ढूवानी गने व्यनिहरू आफै ले सामानहरुलाई सरु नित भडं ारण गने र आयानतत
मालसामानहरुलाई ननसंक्रमण पश्चात मात्र प्रयोग गने व्यवस्था नमलाउने ।

4.4.

फाउन्डेसन अनतगयतको सम्पणू य काययलयहरुमा संक्रमण रोकथाम मापदडं अनरू
ु प कमयचाररले मास्कको
प्रयोग गने, अननवायय व्यनि व्यनि नबचको ६ नफट दरु ी कायम गने र बानहरवाट नभत्र आउंदा र जांदा
ननयनमत साबनु पाननले हात धुनें व्यवस्था नमलाउने वा व्यवहार अपनाउने ।

4.5.

कायायलयको कायय ननयनमत गनय संकट अवस्थाको कमयचारी (critical स्टाफ) र अत्यावश्यक कमयचारीको
सनू च (essential स्टाफ) अनसु ार कायायलय र पररयोजनाको कायय सच
ं ालन ननयनमत गनय पररचालन गने र
अन्य कमयचाररलाई घरवाट कायय ननयनमत गराउने प्रनवनध मैत्री व्यवस्था नमलाउने ।
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आपातकालीन अवस्था र सरु िा सम्बन्धी हाम्रो प्रनतवद्धता -

“कुनै पनी अवस्थामा स्वस्थ रहौं, सरु नित रहौं”
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अनसु चू ी - १
DHURMUS SUNTALI FOUNDATION – Emergency and Security Communication Tree

Suk Bahadur:
9849244665

Deepak:
9851143520

Purusottam:
9851039955

Madan:
9851035353

Member:

Sitaram: 9851007770

Kunjana: 9841323926

External
Partners

Binoy: 9851068915

Mani: 9866019982

Sangita: 9860089099

Mukti: 9846489635

Niku: 9866268955

Ravi: 9865145453

Diwas: 9851173032

Kishor: 9857085000

Abhisek: 9813711584

Anish: 9851173034

Amrita: 9845026687

Chandra: 9840349572

Muna: 9849666310

Krishna: 9841721414

Bhupendra: 9865076189
Tekendra: 9868161685
Kiran: 9865772035
Barsha: 9865009882
Gyan: 9868025350
Sishan: 9817735772
Santosh: 9817735772
Suresh: 9817735772
Kushal: 9817735772
Sumitra: 9817735772
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अनसु चू ी - २
Critical and Essential Executive and Staff Member:
Executive Committee  Critical Members: Chairperson – Vice-chair – Secretary and Treasurer

Central Office –
 Emergency Focal Person – CEO or appointed by the CEO
 Security Focal Person – Assistant Manager
 Critical Staff: CEO – Program Manager – Assistant manager – Account Officer
 Essential Staff: Media Coordinator – ICT

Project/Field Office –
 Emergency Focal Person – Project Manager (PM) or appointed by the PM
 Security Focal Person: Head of Administration
 Critical Staff: Project/Field Manager - Assistant Manager – Account Officer
 Essential Staff: Media Coordinator – ICT
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