
विश्वब्यापी महयामयारी 
COVID-19 को 
अिस्यामया अपयाङ्गतया 
सियालमया ध्यान 
पु्यायाउनु पनने कुरयाहरु 
सन् २०२० जनिरी ३० मया कोरोनया भयाइरस रोग अरयायात COVID-19 
लयाई ्सको फैललने गवत र मयापनको आधयारमया आपतकयालीन 
जनसियास््मया अनतरयाष्ट्रि् चयासोको विष् हुन पनने भन्ै विश्व सियास्् 
सङ्गठन (WHO) ले ्सलयाई महयामयारीको रूपमया घोषणया ग्यो ।

विश्व सियास्् सङ्गठन र जनसियास्् अलधकयारीहरू COVID-19 को 
महयामयारी वन्नत्रण गनने कया्या वनरनतर गरररहेछन् ।1 अपयाङ्गतया भएकया 
व्यलतिहरुमया COVID-19 ले अझ िढी प्रभयाि पयानया सकछ । मुख् 
सरोकयारियालया व्यलति तरया वनकया्हरुले उलचत सुरक्यातमक उपया्हरू 
अवनिया्या अिलमिन गरे ्सको प्रभयािलयाई कम गनया सवकनछ ।

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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COVID-19 महामारीको समयमा अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिहरुले थप कुराहरूमा ववचार गन्न 
वकन आवशयक छ ? 
COVID-19 महामारीको बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने सवास््यसेवा, 
पार्ी, खाद्ान्न र व्यक्तिगत सरसफाइ र साव्वजनर्क सूचर्ाहरूको पहुँच सुनर्श्चित गर्ने का्य्व 
गर्ु्व पर्वछ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा COVID-19 को बढी जोखखममा पर्ने सकछर्, नकर्भर्े:

– हात धुर्े जसतो सामान्य सरसफाइको उपा्यको का्या्वनव्यर्मा हर्े अवरोधहरू, (जसततै 
ह्ान्डबाक्सर्, क्सङ्क वा पार्ीका पम्पहरू पहुँच्योग्य र्हर् सकछर्् वा व्यक्तिलाई दुइवटतै 
हातहरु एकतै  ठाउुँमा ल्याएर राम्ररी ममचर् गाह्ो) हर्् सकछ ।

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अनतररति सहा्यताको आवश्यकता हर्े भएकोले उर्ीहरुलाई 
सामाजजक दूरीमा राखर् कठठर्ाई पर््व सकछ ।

– कुर्तै पनर् नबष्यको बारेमा जार्कारी क्लर् वा शारीररक सहा्यताको लानग उति वसतुहरू छुर्ु 
पर्ने आवश्यकता ।

– साव्वजनर्क सुचर्ाहरु, सवास््य समबमध सूचर्ाहरुमा पहुँच र्हर्ु ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवास््य अझ बढी जोखखममा पर््व सकछ ्यठर उर्ीहरु 
सङ््रममत भएमा उर्ीहरूलाई गम्ीर घटर्ाहरू हर्े जोखखम हर् सकछ । ्यसका कारणहरू 
नर्मर् हर् सकछर््:

– COVID-19 ले आफुमा भइ रहेका सवास््य समस्याहरु खास गरी श्ासप्रश्ाश प्रणाली, 
प्रनतरक्ा प्रणाली, हृर्य रोग वा मधुमेहसमबन्ी अवस्ाहरूलाई बढाउछ ।

– सवास््य सेवा पहुँचमा बाधा हर्ु ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नर्भ्वर रहेका सेवाहरूमा आउर्े अवरोधका कारण उर्ीहरु 
अप्रत्याक्शत रूपमा महामारीबाट प्रभानवत हर् सकछर्् । 
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सरोकारवाला वनकायहरुले धयान 
दिनपनने कुराहरु 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरूको पररवारले 
गनु्नपनने काय्नहरु 

COVID-19 सनने स्ान वा वसतुहरूबाट टाढै बसनुहोस्

अपाङ्गता भएका प्रत्येक व्यक्ति र उर्ीहरूका पररवारका सरस्यले COVID-19 महामारीको 
बेला नवश् सवास््य संगठर् (WHO) ले ठरएका आधारभूत सुरक्ा उपा्यहरू को पालर्ा गर्ने ।2 
्यठर नत आधारभूत सुरक्ा उपा्यहरूको अबलमबर् गर््व कुर्तै कठठर्ाई भएमा जसततै नर््यममत 
रूपमा हात धुर्े ह्ान्डबाक्सर्/ क्सङक,पार्ीको धारा आठर आफुलाई अर्ुकुल हर्े छ छतैर् 
पररवार, साथीहरू र सह्योगीहरुको सहा्यताले पनहचार् गर्ने । ्यसका अनतररति:

– अरू व्यक्तिहरु वाट कममतमा एक ममटरको समाजजक दूरी का्यम राखर्े ।

– सम्व भएसमम भीडभाड भएको वातावरणलाई वेवासता गर्ने र अन्य व्यक्तिसुँग शारीररक 
रुपमा टाढा बसर्े । आफुलाई चानहर्े अत्यावस्यक सरसामार्को खररर गर््व जारा ्यठर 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लानग नवशेष सम्य छुट्ाइएको छ भर्े खुलर्े उति सम्यमा 
मात्र खररर गर्ने ।

– अर्लाइर् वा टेक्लफोर्माफ्व त खररर गर्ु्वहोस् वा भीड धेरतै भएको ठाउुँमा जार्बाट जोनगर् 
पररवार, साथी वा सहा्यताका लानग अर्ुरोध गर्ने ।

– सबतै साव्वजनर्क स्ार्हरू पहुँच्योग्य र्हर्े र उति स्ार्हरुमा बारमबार जार् कठठर्ाइ हर्े 
हर्ाले ्यसलाई कम गर््व आवश्यक पर्ने सामाग्ीहरु जसततै खार्ेकुरा, सफाई आपूरतति, औषमध 
वा क्चनकतसा आपूरतति केनह सम्यको लानग जममा गर्ने ।

– तपाईं सामान्यत्या भीडभाड हर्े ठाउुँमा काम गर्ु्वहनछ भर्े सम्व भएसमम घरबाट 
काम गर्ने ।

– सह्योग सामाग्ीहरु जसततै वहीलचे्यर, हहतिड्र्े लौरा वा अन्य नर्रनतर प्र्योग गररर्े र सामाजजक 
स्ार्हरूमा प्र्योग गररर्े वसतुहरू लाई बारमबार नकटाणुमुति हर्े गरर सरसफाई गर्ने ।

हेरचाह र सहायताको वनरनतरता लाइ सुवनश्चित गन्न योजना बनाउने 

– ्यठर सह्योगीमा नर्भ्वर हर्ु पर्ने अवस्ा छ भर्े र पररवारको एक वा सोभनरा बढी मानर्स 
असवस् हर्े वा तपाइुँ एकलो हर्े सम्यमा आइ परेमा सहा्यताको लानग बोलाउर् सनकर्े 
मानर्सहरूको सूची बर्ाउर्े ।

– ्यठर कुर्तै एजेनसी माफ्व त सह्योगीको व्यवस्ापर् गर्ु्वभएमा सम्ानवत सह्योगी अभावका 
लानग क्नतपूरतति ठरर् उर्ीहरूले के कसता आकससमक उपा्यहरू अबलमबर् गरेका छर्् भन्ने 
कुराको पत्ा लगाउर्े । पररवार र साथीहरूले के कसता थप सहा्यता प्ररार् गर््व सकछर्् भन्ने 
बारे कुराको जार्कारी क्लर् उर्ीहरूलाई फोर् गरेर सोधर्े ।

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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– समुरा्यमा तपाइलाइ आवस्यक पर्ने सङ्गठर्हरूको बारेमा जार्कारी क्लर्े जसले तपाईंलाई 
मद्दत चानहएमा सजजलतै सह्योग गर््व सकर्ेछर् ।

COVID-19 को सामना गनु्न पन्न सकने सम्ावनाको बारेमा पररवारलाइ 
जानकारी गराउने 

– आफुलाई नबसनचो भएको बेलामा नबश्ाक्शला साथीहरू र पररवारका सरस्यहरुलाइ कुर्तै 
पनर् महत्वपूण्व नबष्यहरु जसततै सवास््य बीमा, औषधी उपचार, बच्ा तथा बुवा आमाको 
हेरचाहको बारेमा जार्कारी ठरर्े ।3

– सवास््य संग समबमन्त आकससमक र्मबरहरुको लानग तथा सवास््यकममीहरु संग सम्पक्व  गर््व 
स्ार्ी्य सतरवाट प्रापत सुचर्ाहरु अर्ुसरण गर्ने 

– तपाईंको घरका सरस्यहरुले COVID-19 भएमा वा सह्योगको आवश्यकता परेमा कसलाई 
सम्पक्व  गर्ु्व पर्ने हो भन्ने कुरा जार्ेकारी ठरर्े ।

– तपाईंलाइ सह्योग गर्ने मानर्सहरू संग पररवारका सरस्यहरुलाई पररच्य गराउर्े जसले गरा्व 
तपाईंलाई नबसनचो हुँरा नतर्ीहरूले राम्रोसुँग सञचार गर््व सकुर् । 

– कुर्तै कुराको जार्कारी क्लर् पर्ने भएमा ततकाल चानहर्े सेवाहरू र हटलाइर् टेक्लफोर् 
र्मबरहरु कपीमा लेखेर राखर्ुस ।4

पररवारका सिसयहरु र सहयोगीहरूको मानश्सक र शारीररक सवास्य 

– पररवारका सबतै सरस्य र सह्योगीहरुले COVID-19 को सं्रमणवाट बचर् आधारभूत सुरक्ा 
उपा्यहरू अपर्ाउर्ु पर्नेमा ध्यार् ठरर्े ।

– मार्क्सक सवास््यको समरभ्वमा WHO का माग्वरश्वर्हरू र COVID-19 को प्रकोपको 
सम्यमा अवस्स्त गतैर -प्रनतरोधातमक रोगहरूको प्रबन् गर््वबारे माग्वरश्वर् को पालर्ा 
गर्ु्वहोस् ।5 6 

– अपाङ्गता भएका बच्ाहरूलाई खेलर्, पढ्र्, क्सकर् र टेक्लफोर् गर््व र सामाजजक ममनड्या 
प्र्योग गरेर साथीहरूसुँग सम्पक्व  गर््व प्रोतसाहर् गर्ने ।

– पररवारमा कसतैलाई भाइरसको लक्ण रेखखएमा उति व्यक्ति संग सामाजजक दुरी का्यम राखर्े, 
मासक लगाउर् अर्ुरोघ गर्ने, चाुँडोभनरा चाुँडो परीक्ण गर्ने, घरलाइ नकटाणुरनहत गर्ने, घरका 
अन्य सरस्यहरुलाई लक्ण रेखखए र्ठरखखएको नबचार गर्ने भरसक रोग प्रनतरोधातमक क्मता 
कम भएका कोनह भएमा छुट्तै स्ार्मा राखर्े व्यवस्ा गर्ने ।7

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4 सवास््य सेवाका लानग टेक्लफोर् परामश्व, तथा भचु्व्यल नबमधवाट सवास््य समबमन् सुचर्ा मुलक सनरेशहरु प्ररार् गर्ने
5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.

pdf?sfvrsn=6d3578af_2
6 https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds 
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds
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सरकारले गनने काय्नहरू 

साव्नजवनक सवास्य समबन्ी जानकारीको लावग पहुँचयोगय संचारको 
सुवनससचतता 

– प्रत्यक् वा रेकड्व गररएका घटर्ाहरूको, प्रेस ब्ीनफङ र प्रत्यक् सामाजजक ममनड्यावाट प्रसाररत 
सुचर्ाहरुमा पहुँचको लानग क्यापसनर्तिङ् र साङ्केनतक भाषा सनहतको संचार गर्ने । 

– साव्वजनर्क सामग्ीलाई “सजजलतै पढ्र् सनकर्े” ढाुँचामा रूपानतरण गर्ने जसले गरा्व बौजधिक 
अपाङ्गता भएका वा अठटजम भएका व्यक्तिहरूका लानग पहुँच ्योग्य बन्न सकुर् । 

– उप्युति ढाुँचा प्र्योग गरेर पहुँच्योग्य क्लखखत सूचर्ा उतपारर्हरू गर्ने मा ध्यार् ठरर्े पहुँच्युति 
शीष्वक, ठुला नप्रनट, ब्ेल संसकरण र बनहरा व्यक्तिहरूका लानग उप्युति ढाुँचाहरू) 

– कागजातश्भत्र वा सामाजजक ममनड्यामा प्र्योग गररएका नबष्यहरुमा क्यापशर् समावेश 
गन्नने । पहुँच्युति संचार प्र्योग गर्ने जसले गरा्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सुचर्ा वाट बसनचत 
हर् परदैर् । 

– साव्वजनर्क सुचर्ा तथा सवास््य समबमन् जार्कारी प्रचार गरा्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका 
संगठर् संग समनव्य गर्ने । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरु संग वनकट संघ सस्ाहरुले गनने पनने 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उर्ीहरू नर्कट सङ्गठर्हरूसुँग समनव्य गरी आरथतिक र प्रशासनर्क 
न्र्याकलापहरुको सम्यमतै पनहचार् गर्ु्वहोस्, जसततै: 

– सह्योगीहरु जसले आफर्ा आफनत तथा पररवारहरुको हेरचाह गर्नेलाई छोटो सम्यको 
लानग नबरा क्लर् चाहेमा भुतिार्ी सनहतको नबरा ममलाउर्े ।

– स्यहारक्व ता्व आफतै  आइसोलेसर्मा बसर् बर्ने भएको खणडमा उसले पाउर्े सुनबधा 
कटौती र्गर्ने ।

– सकेसमम घरबाटतै काम गर्ने व्यवस्ा ममलाउर्े । 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्ा हेरेर सामान्य खच्वमा छुट, कर छुट आठरको 
व्यवस्ापर् गर्ने । 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले घर बाट र्तै पढ्र् ममलर्े पहुँच्योग्य क्शक्ा प्रणालीको 
नबकास गर्ने ।

– आकससमक हट लाइर् टेक्लफोर् र इमेलहरुको व्यवस्ापर् गर्ने । 



COVID-19

अपाङ्गता भएका बयक्तिहरु उनीहरुको लावग काम गनने वनकायहरुकोले 
अबलमबन गनने उपायहरु 8 

सम्यमा र्तै नवत्ी्य र प्रशासनर्क उपा्यहरू पनहचार् गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उर्ीहरु 
संग नर्कट संघ सस्ाहरु संग समनव्य गरर काम गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका 
हेरचाहकता्व उपलब्ध गराउर्े एजेनसीहरूले पररस्स्नत अर्ुसार उपलब्ध हेरचाहकता्वहरूको 
सङ्ख्या कम गराउर् सकर्े ्या नर्रनतर रहर्े कसता ्योजर्ाहरू छर्् भन्ने नर्श्चित गर्ने । 

– सुरक्ा उपा्यहरूको पालर्ा गरी स्याहारकता्वहरूका लानग सेवा प्ररा्यकहरूसुँग समनव्य गर्ने ।

– सुरक्ाका उपा्यहरु अपर्ाउरतै कम्वचारी भरतति प्रन्र्यामा कम्वचारीतनत्र वाट आउर्े बाधाहरु 
कम गर््व नबश्भन्न सेवा प्ररा्यकहरु संग समनव्य गर्ने । उराहारणको लानग सवाहारकता्वको लानग 
कुर्तै र्ीनतको सममक्ा हर् सकछ । 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लानग काम गर्ने नर्का्यारुले आरथतिक मनरीको अर्ुभव गरेको 
खणडमा उर्ीहरुको अथ्वतनत्रठरगो बर्ाउर्को केनह सम्यको लानग नवत्ी्य सहा्यतामाक्थ 
नवचार गर्ने ।

– अपाङ्गता सेवाहरूका लानग सरकारसुँग कुराकार्ी गर््व र चासो जगाउर्का लानग हटलाइर् 
संचालर् गर्ने । 

– मासक, एप्रर्, गलोभ र ह्ान्ड सेनर्टाइजरहरू सनहत नबर्ा कुर्तै लागत प्रापत हर्े व्यक्तिगत 
सुरक्ातमक उपकरणहरूको पहुँच प्रापत गर््व अपाङ्गता हेरचाहकता्व नर्का्यहरूलाई 
प्राथममकता ठरर्े 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हेरचाहकता्वको COVID-19 परीक्ण पहुँच्योग्य भएको 
नर्श्चित गर्ने ।

उच्च जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा हन् सकने सम्ाववत 
जोखिम कम गनने वतर धयान दिने 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवास््य सुरक्ामा आइपर्ने जोखखम पनहचार् गरर उर्ीहरू संग 
आवधि सङ्गठर्हरूसुँग समनव्य गर्ने :

– संस्ागत का्य्व गरा्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा प्ररार् गर्ने एजेनसीहरूले ्योजर्ा 
अर्ुरुप सेवा नर्रनतरता लाइ का्या्वनव्यर् गछ्वर्् भन्ने कुरा नर्श्चित गर््व ।9

– थुर्ा, जेल र सुधार गृहहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनहचार् गरर सङ््रमण 
नर््यनत्रण गर्ने उपा्यहरू का्या्वनव्यर् गर््व समबमन्त अमधकारीहरूसुँग समनव्य गर्ने ।

– घरबार नवहीर् मानर्सहरूलाई पार्ी, खार्ा, आश्र्य, सवास््य हेरचाहका समार् अवसरहरु 
प्ररार् गररएको अवस्ा र COVID-19 को सं्रमण वाट बचर् आधारभूत सुरक्ातमक 
उपा्यहरू प्र्योग गर्ने सक्म छ नक छतैर्र् नर्श्चित गर्ने ।

– जबरजसती घरबाट नर्काक्लएको अवस्ामा शरणाथमी वा आप्रवासी क्शनवर, अर्ौपचाररक 
बसती र सहरी बसतीहरूमा बसर्े अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकताहरू लाइ 
समबोधर् गर्ने ।

8 समुरा्यका अक्मता सेवा प्ररा्यकहरूमा ती एजेनसीहरू समावेश हर् सकरछर्् जसले स्याहारकता्व सेवा, नवशेष रोजगारीका 
अवसरहरू वा नवशेष उपचार र असक्म व्यक्तिहरूलाई परामश्व प्ररार् गर्वछर्् ।

9 कारागार, मर्ोसामाजजक अस्पताल, सुरश्क्त आवास सनहतलाइ समेठटर्े संस्ागत त्याररहरु 
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आपतकाक्लन उपायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवशयकताहरू 
पवन समावेश गनने 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र नर्ज संग नर्कट संघ संस्ाहरु संग समनव्य गरर आपतकालीर् 
उपा्यहरु पहुँच्युति भए र्भएको नर्श्चित गर्ने ।

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हेरचाहकता्वलाई कफ्यू्व र लकडाउर्मा र अन्य बनरा बजनरको 
अवस्ामा नहडडुल गर्ने छुट ठरर्े व्यवस्ा गर्ने जसले गरा्व सह्योगीहरुले प्ररार् गर्ने 
सेवाहरूको नर्रनतरता रहनछ ।

– लामो सम्यसमम घर श्भत्र बक्सरहुँरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले असहज महसुस गरेका हर्् 
सकछर् त्यसतैले उर्ीहरुलाई कफ्यू्व , लकडाउर् र अन्य बनराबनरीको सम्यमा छोटो सम्यका 
लानग सुरश्क्त तवरले आफर्ो घर नर्मसकर्े अर्ुमनत ठरर्े ।

– आपतकालीर् उपा्यहरूमा अपाङ्गताको आधारमा कसतैलाई पनर् भेरभाव गररएको छतैर् 
नर्श्चित गर्ने । 
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सवास्य सेवाको लावग काय्नहरू

पहुँचयोगय, ससतो र समावेशी सवास्य सेवाहरुको सुवनश्चिता गनने 

– परीक्ण केनद्रहरु र COVID-19 संग समबमन्त सेवाहरू पूण्व रूपमा पहुँच्योग्य छर्् भन्ने 
सुनर्श्चित गर्ने । भौनतक अवरोघ (जसततै बाटो, ससतिढी, ठाउुँ, उपकरणहरू); मर्ोसामाजजक 
अवरोधहरू (जसततै अपाङ्गताको बारेमा गलत धारणाहरु) र नवत्ी्य अवरोधहरू (जसततै 
उपचारसुँग समबमन्त र सुनवधा प्रापत गर््व लागर्े अत्यामधक खच्व) । COVID-19 र सवास््य 
सेवा समबमन् जार्कारी स्याहार गर्ने ब्यक्तिले पाए र्पाएको भन्ने सुनर्श्चित गर्ु्वहोस् । 

– पहुँच्युति संचार माध्यमको बवास्ापर् गर्ने, केवल मौखखक वा क्लखखत संचारमा मात्र भर 
र्पर्ने र बौजधिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनर् बुझर्े गर्ने तररकाको संचार साधर् 
अपर्ाउर्े । 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लानग उर्ीहरूका सामान्य सवास््य आवश्यकताहरू र अन्य 
आवस्यकताको लानग समबमन्त टेक्ल परामश्व गर्ने । 

– सूचर्ाहरु संकलर् गर्ने प्रसार गर्ने तानक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनर् COVID-19 का 
सम्ानवत सवास््य र सामाजजक पररणामहरूको बारेमा सचेत हर्ेछर् । 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकताहरुलाई ध्यार्मा राखी नवशेष गरेर कवारेनटाइर्हरु 
पहुँच्युति र्भएको अवस्मा आवश्यक सह्योग गर्ने र उर्ीहरुको हेरचाहको लानग पररवार र 
स्याहारकता्वहरूनबच समनव्य गर्ने ।

– कुर्तै पनर् पूवा्वग्ह नबर्ा र्तै उच् आवस्यकता भएका अपाङ्गता भएका ब्यतितीहरुलाइ 
अत्यावस्यक संसाधर्हरू (जसततै भेजनटलेटरहरू) को व्यवस्ा गर्ने । उच् जोखखममा रहेका 
व्यक्तिहरूलाई प्राथममकता ठरर् WHO का माग्वरश्वर्को अर्ुसरण गर्ु्वहोस् ।10 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लावग टेक्लहेल्थ सेवा प्रिान गनने 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लानग सवास््य सेवा र मर्ोसामाजजक सह्यातालागी लानग 
टेक्लफोर् परामश्व, सुचर्ा मुलक सनरेश र श्भनड्योहरु प्ररार् गर्ने जसले उनर्हरूको सामान्य 
सवास््य र पुर्स्ा्वपर्ा आवश्यकताहरू समावेश गर््व सकछ । 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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अपाङ्गता सेवा प्रिायकहरूले गनु्न पनने काय्न

सामुिाययक सेवाको वबकास र काय्ननवयन गन्न योजना बनाउने 

– स्याहारकता्व, प्रसासनर्क र प्रानबमधक कम्वचारीहरुको पनहचार् गरर पररचालर् गर्ने । 

– सुरक्ाका उपा्यहरु अपर्ाउरतै कम्वचारी भरतति प्रन्र्यामा कम्वचारीतनत्र वाट आउर्े बाधाहरु 
कम गर््व नबश्भन्न सेवा प्ररा्यकहरु संग समनव्य गर्ने । उराहारणको लानग सवाहारकता्वको लानग 
कुर्तै र्ीनतको सममक्ा हर् सकछ ।

– सम्व भएसमम अर्लाइ वाट थप ताक्लमहरु प्ररार् गरर र््याुँ का्य्वरल नबसतार गर्ने ।

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु संग सरोकार राखर्े स्ार्ी्य तहमा संचाक्लत सरोकार वाला 
नर्का्यहरु संग समनव्य गरर प्राथममकताका आधारमा अनत आवस्यकता भएका मानर्सहरुको 
पनहचार् गरर अनत आवस्यक सेवाहरु खुलला राखर्े ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र सहयोगी वनकायहरु संग सम्पक्न मा रहने गनने 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र सह्योगी नर्का्यहरु संग COVID-19 को बारमा अनतररति 
जार्कारी आरार् प्ररार् गर्ने जसमा नर्रनतरत ्योजर्ा, टेक्लहेल्थ र हटलाइर् फोर् र्मबरहरू, 
सुलभ सवास््य सेवाहरू प्रापत हर्े स्ार्हरू, र हातले सेनर्टाइजर वा सटेररलाइज गर्ने 
उपकरणहरू प्रापत गर््व सनकर्े तर नतर्ीहरूको आपूरतति कम भएको अवस्ामा सुलभ 
तररकाले प्रापत गर्ने तररकाहरु आठर हर्् सकछर् ।

– संचारका नबश्भन्न माध्यमहरु जसता फोर्, म्यासेज, सामाजजक संजाल आठर माफ्व त सुचर्ाहरु 
से्यर गर्ने र र अवस्स्त सूचर्ाहरुलाई पहुँच्योग्य ढाुँचामा रूपानतरण गर्ने ।

समुिायमा अपाङ्गता सेवाहरू प्रिान गिा्न COVID-19 को सम्ाववत जोखिम 
कम गनने 

– सकेसमम क्छटतै सङ््रमण नर््यनत्रणको गर्ने सीप्युति का्य्वरल लाइ पररचालर् गर्ने ताक्लमको 
व्यवस्ा गर्ने 11

– हेरचाहकता्व र सेवा प्ररा्यकहरूसुँग व्यक्तिगत सुरक्ातमक उपकरणहरू, जसततै मासक, पनजा 
सेनर्टाइजरहरू प्र्यापत छर्् छतैर्र्् सुनर्श्चित गर्ने 12

– टेक्लहेल्थ माफ्व त घरमतै परामश्व सेवाहरू प्ररार् गर््व । 

11 https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-
carewhen-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-carewhen-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-carewhen-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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अवत आवशयकता भएका अपाङ्गता भएका बयक्तिहरुको लावग पया्नपत 
सहायता प्रिान गनने 

– हेरनवचारकता्वहरूको सङ्ख्या सीममत भएको वा कोई पनर् उपलब्ध र्भएको बेलामा जठटल 
आवश्यकता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनहचार् गर्ने,उर्ीहरुलाई आवस्यक 
पर्ने आकससमक अवस्ाको नर्क्ययोल गरर उर्ीहरू, उर्ीहरूका पररवारका सरस्यहरु र 
समुरा्यलाई सह्योग गर्ने नर्का्यहरु संग सहका्य्व गर्ने ।

– समाज द्ारा अलग्याइएका र नबश्भन्न अवरोधका कारणले रतैनर्क रतैनर्क ठरर्चचा्वमा कठठर्ाइ 
भोनगरहेका व्यक्तिहरू नवरूधि बढेको नहतिसा, दुरुप्योग र उपेश्क्त हर्े सम्ावर्ाको पनहचार् 
गर्ने र उनर्हरूमाक्थ हर्सकर्े जोखखम कम गर्ने त्यारर गर्ने । उराहरणका लानग ररपोट्व गर््वका 
नर्ममत कुर्तै पहुँच ्योग्य हटलाइर् सेवा सुचारु गर््व सनकनछ ।
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संस्ागत तयारर 

COVID-19 को सम्ाववत जोखिम कम गन्नको लावग सस्ागत तयाररहरु 

संस्ागत रुपले COVID-19 सम्ानवत जोखखमलाई कम गर््वका लानग तुरुनत करम चालर्े 13

– बठढ जोखखममा पर्नेहरूको पनहचार् गर्ने र सङ््रमण नर््यनत्रणका उपा्यहरू का्या्वनव्यर् 
गर््वका लानग उर्ीहरू, उर्ीहरूको पररवार र कम्वचारीहरूसुँग समनव्य गर्ने 

– उपलब्ध आपूरतति तथा सुनवधाहरू प्र्योग्योग्य तथा पहुँच ्योग्य छर्् भन्ने सुनर्श्चित गर्ने ।

– नवतरण प्रणाली र ठाउुँ अर्ुकुल रुपले पररमाज्वर् गररजनत सकरो भीडभाड घटाउर्े उपा्यहरु 
अबलमबर् गर्ने 

– मर्ोवतैज्ानर्क अस्पतालहरूमा मानर्सहरूको सङ्ख्या कम गर््वलाइ समुरा्यमा सतरमा बसर्का 
लानग प्या्वपत सह्योगको प्रावधार्का साथ सम्व भएसमम नबरामीहरुलाइ सम्यमतै नडसचाज्व 
गर्ने ्योजर्ा बर्ाउर्े ।

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले COVID-19 को सं्रमण वाट जोनगर्े आधारभूत सुरक्ा 
उपा्यहरू कसरी अपर्ाउर्े भन्ने जार्कारी प्रापत गर््व सकछर् भन्ने नर्श्चित गर्ने ।14

– सङ््रमणलाइ फतै लर्वाट रोकर्का लानग भेटघाटको सम्यमा सुरक्ा उपा्यहरू लागू गर्ने 
तथा पररवारका सरस्यहरु र अरु कसतै संग सञचार गर््व पर्ने भएमा नवश्भन्न संचार प्रनवमधहरू 
(उराहरणका लानग टेक्लफोर्, इनटरर्ेट, श्भनड्यो सञचार) को व्यवथापर् गर्ने ।

वबश्भन्न संघ स्ाहरूले COVID19 सङ््रमण फैलन रोकने तयारी गनने 15

– समुरा्यका मानर्सहरुलाई परीक्ण र क्चनकतसा सेवा प्ररार् गर््व आवश्यक परेमा उक्चत 
सवास््य सुनवधा भएका अस्पतालहरुमा रेफर गर्ने ।

– COVID-19 को शंका लागेको तर अस्पताल भर्ा्व गर्ने आवश्यकता र्भएका नबराममहरूको 
हेरचाह गर््वका लानग सह्योगी कम्वचारीहरूको व्यवस्ापर्मा ध्यार् ठरर्े ।

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र कम्वचारीहरूका लानग आवश्यक भएमा व्यक्तिगत सुरक्ा 
उपकरणहरू प्ररार् गर्ने ।

– अस्पतालमा भतमी हर् आवश्यक र्भएका COVID-19 का सं्रममत नबरामीहरुलाइ सङ््रमण 
नर््यनत्रणका उपा्यहरू अवलमबर् गर््व नर्रनेशर् ठरर्े । (जसततै: मासक लगाउर्े, सामाजजक दुरी 
का्यम राखर्े) 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-

andcontrol-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 
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अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ पया्नपत मद्दत उपलब्ध गराउने 

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नर्रनतर सह्योगको लानग प्या्वपत कम्वचारीहरू र आपूरतति 
व्यवस्ापर् सुक्चस्सचत गर्ने ।

– महामारी फतै क्लएको बेला समस्या भोनगरहेका व्यक्तिहरुको लानग अर्लाइर् मर्ोसामाजजक 
सेवाहरू र मर्ोसामाजजक परामश्व प्ररार् गर्ने ।

COVID-19 प्रकोपको बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अक्िकारको 
गयारेनटटी सुवनश्चित गनने 

– महामारी फतै क्लएको बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा कुर्तै प्रकारको दुव्य्ववहार भइरहेको छ 
छतैर् वा उनर्हरू उपेश्क्त छर्् छतैर्र्् र कुर्तै प्रकारले शोषण भएको छ नक जबरजसती प्र्योग 
गररएको छतैर् भन्ने कुरा नर्श्चित गर्ने ।

– वत्वमार् अवस्ामा भइरहेका अर्ुगमर् र उजूरी प्रणालीको प्रभावकारीता सुनर्श्चित गर््व ।
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समुिायले गनने काय्नहरू 

सव्नसािारणले अपनाउने आिारभूत उपायहरू 

– COVID-19 नबरूधि आधारभूत सुरक्ा उपा्यहरू बारे WHO द्ारा त्यार गररएको 
नर्रनेशर्लाई अर्ुसरण गर्ने । ्यठर तपाईं आफतै मा लक्णहरूको सनहतको उच् जोखखममा 
हर्ुहन्न भर्े, तपाईंबाट भाइरस कसतैलाई सर््व सकछ त्यसतैले COVID-19 को जोखखमलाई 
गम्ीर रुपमा क्लर्े । 16

रोजगारिाताहरूद्ारा अबलमबन गनने पने लक्चलो काय्न व्यवस्ा र 
सङ््रमण वनयनत्रणका उपायहरू

– COVID-19 महामारी फतै क्लएको बेला आफर्ो का्य्वक्ेत्र त्यार छ छतैर् भन्ने जार्कारी प्रापत 
गर््वका लानग WHO को नर्रनेशर् पालर्ा गर्ु्वहोस् ।17

– सम्व भएसम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लाइ टेक्लवक्व  गर््व अर्ुमनत ठरर्े, घर वाट र्तै काम 
गर्ने प्रोतसाहर् गर्ने, साथतै का्य्वक्ेत्रमा सह्योगीको व्यवथापर् भए र्भएको सुनर्श्चित गर्ने ।

– टेक्लवरकतिङ सम्व र्भएमा गम्ीर लक्णहरूको उच् जोखखममा भएका कामरारहरूलाई 
सङ््रमणको जोखखम कम हनजेलसमम छुट्ी (भुतिार्ी नबरा) क्लर्का लानग अर्ुमनत ठरर्े । 
्यसता उपा्यहरूको का्या्वनव्यर् गर््वका उपलब्ध सरकारी र्ीनत नर््यमहरुको सममक्ा गर्ने ।

– का्य्व क्ेत्रमा सङ््रमण नर््यनत्रणका उपा्यहरूको व्यवस्ा, जसततै हात सेनर्टाइज गर्ने 
ठाउुँहरू, छर् भन्ने सुनर्श्चित गर्ने 

जोखिमको सम्ावना भएका जनसङ्खयाका लावग पहुँचयोगय 
सटोरहरूको व्यवस्ापन

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा अन्य सम्ानवत जोखखममा रहेका व्यक्तिहरूका लानग नकर्मेल 
गर्ने छुट्ाउर्े वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नकर्मेल गर््व अर्ुमनत ठरर्का लानग कुर्तै 
वतैकस्लपक तररकाहरू (जसततै- होम डेक्लभरी, अर्लाइर्) को नवचार गर्ने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लावग पररवार, साथीहरू र यछमेकीहरूद्ारा 
थप सहायता प्रिान गनु्न पनने 

– का्य्वक्ेत्रमा सके समम सामाजजक दुरी का्यम राखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु को जाुँच 
नर््यममत रूपमा गर््व सह्योग गर्ने ।

– बासतनबकता वाट र्जजक रहर्े, आफु सुक्चत रहेर् र COVID-19 को बारेमा अर्ावस्यक 
हललाह र्फतै लाउर्े ।18

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.

pdf?sfvrsn=359a81e7_6
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
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