चौधरी फाउन्डेसनद्वारा ८ वटा भेन्न्टलेटर हस्तान्तरण

२०७७ श्रावण २८ बुधबार ०९:३४:००

चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको संस्था चौधरी फाउन्डेसनले नेपाल सरकारलाई कोभिड–१९ का र्म्िीर
बबरामीहरूका लागर् अत्यावश्यक िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्रे को छ । फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष ननवागण
चौधरीले कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् चौथो चरणको सहयोर्अन्तर्गत
स्वास््य तथा जनसंख्यामन्री िानि
ु क्त ढकाललाई ८ विा िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्रे का हुन ् ।
अहहले कोभिड–१९ का र्म्िीर बबरामीहरूको संख्या वद्धृ ि िएसँर्ै अस्पतालहरूमा सघन उपचार कक्ष
र िेन्न्िलेिरहरूको अिाव िइरहे को महसस
ु र्री उक्त सहयोर् र्ररएको जनाइएको छ । फाउन्डेसनले
हस्तान्तरण र्रे का िेन्न्िलेिर प्रदे श–१, प्रदे श–२, बार्मती र प्रदे श ५ मा स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्रालयले प्रदे श सरकारहरूसँर्को समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध र्राउने जनाएको छ ।

िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण कायगक्रममा स्वास््य तथा जनसंख्यामन्री िानि
ु क्त ढकालले चौधरी
फाउन्डेसनले िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्री सहयोर् प¥
ु याएकोमा धन्यवाद व्यक्त र्रे का गथए । उनले
िने, ‘चौधरी फाउन्डेसनले मल
ु क
ु लाई अप्ठ्यारो अवस्थामा सधैँ सहयोर् प¥
ु याएको हाम्रो स्मरणमा
रहे को छ ।’ फाउन्डेसनले यसअनघ नै द्धपद्धपई, द्धपभसआर ररएजेन्ि सहयोर् र्रे को उनले स्मरण र्रे ।
फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रप
ु का प्रबन्ध ननदे शक ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ का र्म्िीर
बबरामीहरूलाई उपचारका लागर् सहयोर् र्नग फाउन्डेसनले िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्रे को बताए ।
दे शमा अप्ठ्यारो र द्धवपद्को समयमा फाउन्डेसनले सहयोर् र्दै आएको र थप सहयोर्का लागर् सधैँ
तत्पर रहे को उनको िनाइ गथयो ।
कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् फाउन्डेसनले यसअनघ तीन चरणमा सहयोर्
हस्तान्तरण र्ररसकेको जनाएको छ । पहहलो चरणमा पव
ग े खि पन्श्चमका ४८ विा अस्पताल एवं
ू द
स्वास््य केन्रमा स्वास््यकमीका लागर् द्धपद्धपई, एन–९५ मास्कलर्ायत स्वास््य सरु क्षा सामग्री
हस्तान्तरण र्रे को फाउन्डेसनले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा फाउन्डेसनले कोभिड–१९ को परीक्षण
ककि सहयोर् र्रे को गथयो ।
फाउन्डेसनले १ हजार थान ‘द्धपभसआर ररएजेन्ि’ स्वास््य मन्रालयलाई हस्तान्तरण र्रे को जनाएको
छ । तेस्रो चरणमा फाउन्डेसनले कणागली, सद
ु रू पन्श्चम र प्रदे श नं. २ मा स्वास््य सामग्री द्धवतरण
र्रे को जनाएको छ । यो चरणसम्म फाउन्डेसनले १ सय ९९ अस्पताल एवं स्वास््य केन्रलाई स्वास््य
सामग्री द्धवतरण र्रे को गथयो ।

Story Link: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49080/2020-08-12

स्वास््य मन्रालयलाई चौधरी फाउन्डेसनबाट
भेन्टटलेटर हस्तान्तरण

बध
ु वार, श्रावण २८, २०७७
चौधरी फाउन्डेसनले कोभिड–१९ का बबरामीलाई आवश्यक पने िेन्न्िलेिरहरु हस्तान्तरण र्रे को
छ । फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका
लागर् चौथो चरणको सहयोर् अन्तर्गत स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकाललाई
८ विा िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्रे का हुन ् ।
कोभिड–१९ का र्म्िीर बबरामीको संख्या वद्धृ ि िएसँर्ै अस्पतालहरुमा सघन उपचार कक्ष र
िेन्न्िलेिरहरुको अिाव िइरहे को छ । चौधरी फाउन्डेसनले हस्तान्तरण र्रे का िेन्न्िलेिर प्रदे श–१,
प्रदे श–२, बार्ममी र प्रदे श ५ मा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले प्रदे श सरकारहरूसँर्को
समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध र्राउनेछ ।

िेन्टिलेिर हस्तान्तरण कायगक्रममा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकालले कोभिड–
१९ का र्म्िीर बबरामीहरुको संख्या बहढरहे को अवस्थामा चौधरी फाउन्डेसनले अत्यावश्यक
िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्री सहयोर् प¥
ु याएकोमा धन्यवाद व्यक्त र्रे ।
फाउटडेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध ननदे शक ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ का
र्म्िीर बबरामीलाई उपचारका लागर् सहयोर् र्नग फाउटडेसनले िेन्टिलेिर हस्तान्तरण र्ररएको
बताए ।
कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् फाउटडेसनले यसअनघ तीन चरणमा
सहयोर् हस्तान्तरण र्ररसकेको छ । पहहलो चरणमा द्धवभिन्न ४८ विा अस्पताल एवं स्वास््य
केन्रमा स्वास््यकमीका लागर् पीपीई, एन–९५ मास्क लर्ायत स्वास््य सरु क्षा सामग्री
हस्तान्तरण र्ररएको गथयो ।

Story Link: https://www.karobardaily.com/news/health/34892

स्वास्थ्यलाई चौधरी फाउन्डे सनको ८ थान भेन्टिलेटर
श्रावण २८, २०७७

काठमाड ौँ — च धरी ग्रु पअन्तर्गतको च धरी फाउन्डे सनले कोभिड–१९ का भिरामीका लाभर् आवश्यक
आठवटा िेन्टिले र सहयोर् र्रे को छ ।

फाउन्डे सनका उपाध्यक्ष भनवाग ण च धरीले कोभिड–१९ रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारका लाभर् च थो
चरणको सहयोर् मंर्लिार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री िानुिक्त ढकाललाई ती िेन्टिलेटर
हस्तान्तरण र्रे ।
िेन्टिले टर प्रदे श–१, २, ५ र वाग्मतीका अस्पतालमा रान्टिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ १०:२७

Story Link: https://ekantipur.com/business/2020/08/12/159720736694649899.html

चौधरी फाउन्डे सनबाट भेन्टिलेटर

२८ श्रावण २०७७

च धरी फाउन्डे सनले कोभिड–१९ का र्म्भीर भिरामीका लाभर् अत्यावश्यक िेन्टिले टर आठ थान
सरकारलाई उपलब्ध र्राएको छ । फाउन्डे सनका उपाध्यक्ष भनवाग ण च धरीले स्वास्थ्य तथा
जनसंख्यामन्त्री िानुिक्त ढकाललाई ती िेन्टिले टर हस्तान्तरण र्रे को फाउन्डे सनको भवज्ञन्टिमा उल्लेि
छ।
मन्त्रालयले ती िेन्टिले टर प्रदे श सरकारसौँर्को समन्वयमा प्रदे श १, प्रदे श–२, िाग्मती र प्रदे श ५ का
अस्पताललाई उपलब्ध र्राउने जारी भवज्ञन्टिमा उल्लेि छ ।
फाउन्डे सनले पभहलो चरणमा दे शिरका ४८ अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकमीका लाभर् भपभपई,
एन–९५ मास्क लर्ायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण र्रे को भथयो ।
दोस्रो चरणमा फाउन्डे सनले कोभिड–१९ परीक्षण भकट र एक हजार थान भपभसआर ररएजे ि’ स्वास्थ्य
मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण र्रे को भवज्ञन्टिमा उल्लेि छ । त्यस्तै, ते स्रो चरणमा अभत संवेदनशील कणाग ली,
सुदूरपभिम र प्रदे श २ मा स्वास्थ्य सामग्री भवतरण र्रे को िताइएको छ ।
प्रकाभशत: २८ श्रावण २०७७ ०९:२० िुधिार

Story Link: https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/303871-1597203329.html?click_from=just_in

चौधरी फाउन्डेसनद्वारा स्वास््य तथा जनसंख्या
मन्रालयलाई ८ वटा भेन्टटलेटर हस्तान्तरण
बाह्रखरी |

२०७७ श्रावण २७ मंगलबार १५:५४:००

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था चौधरी फाउन्डेसनले कोभिड–१९ का र्म्िीर

बबरामीहरुका लागर् अत्यावश्यक िेन्न्िलेिरहरु हस्तान्तरण र्रे को छ । फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष
ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् चौथो चरणको सहयोर्

अन्तर्गत आज स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकाललाई ८ विा िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण
र्रे का हुन ् ।

अहहले कोभिड–१९ का र्म्िीर बबरामीहरुको संख्या वद्धृ ि िएसँर्ै अस्पतालहरुमा सघन उपचार कक्ष
र िेन्न्िलेिरहरुको अिाव िैरहे को छ । चौधरी फाउन्डेसनले हस्तान्तरण र्रे का िेन्न्िलेिर प्रदे श–१,
प्रदे श–२, बाग्मनत र प्रदे श ५ मा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले प्रदे श सरकारहरूसँर्को
समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध र्राउनेछ ।

िेन्टिलेिर हस्तान्तरण कायगक्रममा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकालले कोभिड–१९
का र्म्िीर बबरामीहरुको संख्या बहढरहे को अवस्थामा चौधरी फाउन्डेसनले अत्यावश्यक िेन्न्िलेिर
हस्तान्तरण र्री सहयोर् परु य
् ाएकोमा धन्यवाद व्यक्त र्रे ।

फाउटडेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रप
ु का प्रबन्ध ननदे शक ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ का कक्रिीकल
द्धवरामीहरुलाई उपचारका लागर् सहयोर् र्नग फाउटडेसनले िेन्टिलेिर हस्तान्तरण र्ररएको बताए ।

कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् फाउटडेसनले यसअनघ तीन चरणमा सहयोर्
हस्तान्तरण र्ररसकेको छ ।

पहहलो चरणमा पव
ग े खि पन्श्चमका ४८ विा अस्पताल एवं स्वास््य केन्रमा स्वास््यकमीका लागर्
ू द

पीपीई, एन–९५ मास्क लर्ायत स्वास््य सरु क्षा सामग्री हस्तान्तरण र्ररएको गथयो । प्रदे श–१
अन्तर्गत अस्थायी कोरोना सेन्िर (द्धवरािनर्र), मेची अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास््य द्धवज्ञान

प्रनतष्ठान, उदयपरु न्जल्ला अस्पताल, कोशी अस्पताललर्ायत स्थानमा यी सामग्री द्धवतरण र्ररएको
गथयो । साथै, प्रदे श २ को जानकी मेडडकल अस्पताल, प्रादे भशक केन्र अस्पताल र स्वाब पररक्षण

प्रयोर्शाला (जनकपरु ), नारायणी अस्पताल (वीरर्न्ज), कौडेना स्वास््य केन्र र मलंर्वा अस्पताल
(सलागही), राजबबराज अस्पतालमा पीपीई द्धवतरण र्ररएको गथयो ।

फाउटडेसनले प्रदे श ३ का कान्न्त बाल अस्पताल, बरद्धव भशक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, िे कु
अस्पताल, मनमोहन मेमोररयल अस्पताल, पािन स्वास््य द्धवज्ञान प्रनतष्ठान, माइती नेपाल, कोरोना

उपचार केन्र (िक्तपरु ), गचतवन अस्पताल, है िौंडा अस्पताल, सशस्र प्रहरी बल मख्
ु यालय, भशर

मेमोररयल अस्पताल (काभ्रे), तथा प्रदे श ४ को नवलपरासीको मध्यबबन्द ू अस्पताल, दम्
ु कौली स्वास््य

चौकी, द्धपताउन्जी स्वास््य केन्र, प्रर्नतनर्र स्वास््य केन्र र सहज अस्पताल, पोिराको मातभृ शशु
भमतेरी अस्पताल, पवगत–बार्लङ
ु –र्ोरिा न्जल्ला अस्पताल लर्ायतलाई पीपीई हस्तान्तरण र्रे को

गथयो । प्रदे श ५ का िीम अस्पताल (िैरहवा), लन्ु म्बनी प्रादे भशक अस्पताल (रुपन्दे ही), आयव
ु ेद
अस्पताल (दाङ), प्रदे श प्रहरी अस्पताल (नेपालर्न्ज), पाल्पा न्जल्ला अस्पताल, रे उघा अस्पताल

(रोल्पा), बहदग या अस्पताल, दे वदह क्वारे न्न्िन सेन्िर (रुपन्दे ही), सशस्र प्रहरी अस्पताल (कोहलपरु )
लर्ायत स्वास््य केन्रमा पीपीई द्धवतरण र्ररएको गथयो ।

Story Link: https://baahrakhari.com/news-details/278367/2020-08-11

Vice President of Chaudhary Foundation Nirvan
Chaudhary Handed Over 8 Ventilators To MoHP
Vice President of Chaudhary Foundation Nirvan Chaudhary Handed Over 8
Ventilators To MoHP

By NEW SPOTLIGHT ONLINE

Aug. 11, 2020, 5:47 p.m.

Chaudhary Foundation, a welfare trust under Chaudhary Group, handed over 8 ventilators
today to the Ministry of Health and Population (MoHP)amid the growing numbers of serious
COVID-19 cases.
Vice President of Chaudhary Foundation Nirvana Chaudhary handed over the ventilators to
Minister of Health and Population Bhanubhakta Dhakal at the premise of Ministry today.
With the increase of number of serious COVID-19 cases, the government hospitals have been

facing a scarcity of ventilators. Ministry will distribute the ventilators to Province 1, 2,
Bagmati, and Province 5.
After receiving the ventilators, Minister Dhakal thanked the foundation for its generation
support to the Nepal government to fight against COVID-19. Minister Dhakal said this will
help the country at this time of crucial juncture to save human life.

Vice President of Foundation and Managing Director of Chaudhary Group Nirvana Chaudhary
said that ventilators are provided to help the government to treat COVID-19 patients. He said
that the foundation has been providing support to the government at the time of difficult
situations and disasters in the country and ready to provide additional support.
Earlier, the foundations had already donated various medical equipment under its threestage support program. It has provided much needed PPE, N-95 Mask and other healthrelated materials to 48 hospitals and health care centers in the country. It supplied the
medicines in the first, second and third phases.
Under its fourth phase program, the foundation has handed over two each ventilator to four
provinces.

Story Link: https://www.spotlightnepal.com/2020/08/11/vice-president-chaudharyfoundation-nirvan-chaudhary-handed-over-8-ventilators-mohp/

चौधरी फाउटडेसनले सरकारलाई दियो ८ वटा भेन्न्टलेटर
बध
ु बार, साउन २८, २०७७

च धरी फाउण्डे सनले कोभिड–१९ रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारका लाभर् सरकारलाई ८ वटा
िेन्टिले टर सहयोर् र्रे को छ।मंर्लिार च धरी ग्रुपका भनदे शक भनवाग न च धरीले स्वास्थ्य तथा
जनसंख्यामन्त्री िानुिक्त ढकाललाई ८ वटा िेन्टिले टर हस्तान्तरण र्रे का हुन्।

कोभिड–१९ का र्म्भीर भिरामीहरुका लाभर् अत्यावश्यक िेन्टिले टर सहयोर् र्नग पाएकोमा िुशी लार्ेको
च धरी ग्रुपका अध्यक्ष भिनोद च धरीले िताए।

यसअभि च धरी फाउन्डे सनले तीन चरण र्री दे शिरका ११९ स्वास्थ्य संस्थामा व्यन्टक्तर्त सुरक्षा सामग्री,
एन९५ मास्कसौँर्ै सरकारलाई १ हजार थान पीसीआर ररएजे ि सहयोर् र्रे को भथयो।

प्रकाभशत भमभत: मंर्लिार, साउन २७, २०७७, १६:२८:००
Story Link: https://www.setopati.com/kinmel/medical/213591

महामारीको समयमा चौधरी फाउण्डे सनको सक्रियतााः
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८ वटा भेन्टिलेटर
काठमाड ं साउन २७, २०७७

काठमाड ं । च धरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था च धरी फाउण्डे सनले कोभिड–१९ का र्म्भीर
भिरामीहरुका लाभर् अत्यावश्यक िेन्टिलेटरहरु हस्तान्तरण र्रे को छ ।
फाउण्डे सनका उपाध्यक्ष भनवाग ण च धरीले कोभिड–१९ रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारका लाभर् च थो
चरणको सहयोर् अन्तर्गत आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री िानुिक्त ढकाललाई ८ वटा िेन्टिलेटर
हस्तान्तरण र्रे ।
अभहले कोभिड–१९ का र्म्भीर भिरामीहरुको संख्या वृन्टि िएसौँर्ै अस्पतालहरुमा सिन उपचार कक्ष र
िेन्टिलेटरहरुको अिाव िैरहेको छ । च धरी फाउण्डे सनले हस्तान्तरण र्रे का िेन्टिलेटर प्रदे श–१, प्रदे श–
२, िाग्मभत र प्रदे श ५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदे श सरकारहरूसौँर्को समन्वयमा
अस्पतालहरूलाई उपलब्ध र्राउने छ ।
िेन्टिलेटर हस्तान्तरण कायगक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री िानु िक्त ढकालले कोभिड–१९ का र्म्भीर
भिरामीहरुको संख्या िढीरहे को अवस्थामा च धरी फाउण्डे सनले अत्यावश्यक िेन्टिलेटर हस्तान्तरण र्री

सहयोर् पु¥याएकोमा धन्यवाद व्यक्त र्रे । ‘च धरी फाउण्डे सनले मुलुकलाई अप्ठे रो अवस्थामा सधैं सहयोर्
पु¥याएको हाम्रो स्मरणमा रहे को छ,’ मन्त्री ढकालले िने , ‘कोभिड–१९ पभछ फाउण्डे सनले पीपीई, पीसीआर
ररएजे ि र अभहले िेन्टिलेटर सहयोर् र्रे को छ । महामारीको समयमा पु¥याएको यो सहयोर् अतुलनीय
छ ।’
फाउण्डे सनका उपाध्यक्ष तथा च धरी ग्रुपका प्रिन्ध भनदे शक भनवाग ण च धरीले कोभिड–१९ का भक्रटीकल
भवरामीहरुलाई उपचारका लाभर् सहयोर् र्नग फाउण्डे सनले िेन्टिलेटर हस्तान्तरण र्ररएको िताए । उनले
मुलुकमा अप्ठे रो र भवपद् को समयमा फाउण्डे सनले सहयोर् र्दै आएको र थप सहयोर्का लाभर् सधैं तत्पर
रहे को उल्लेि र्रे । ‘यो सहयोर्ले कोभिड–१९ का भिरामीहरुको उपचारमा मद्दत पु¥याउने आशा भलएका
छ ,ं ’ च धरीले िने ।

कोभिड–१९ रोकथाम, भनयन्त्रण तथा उपचारका लाभर् फाउण्डे सनले यसअभि तीन चरणमा सहयोर्
हस्तान्तरण र्ररसकेको छ । पभहलो चरणमा पूवगदेन्टि पभिमका ४८ वटा अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रमा
स्वास्थ्यकमीका लाभर् पीपीई, एन–९५ मास्क लर्ायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण र्ररएको भथयो ।

प्रदे श–१ अन्तर्गत अस्थायी कोरोना सेिर (भवराटनर्र), मेची अस्पताल, िीपी कोइराला स्वास्थ्य भवज्ञान
प्रभतष्ठान, उदयपुर भजल्ला अस्पताल, कोशी अस्पताललर्ायत स्थानमा यी सामग्री भवतरण र्ररएको भथयो ।
साथै, प्रदे श २ को जानकी मेभडकल अस्पताल, प्रादे भशक केन्द्र अस्पताल र स्वाि पररक्षण प्रयोर्शाला
(जनकपुर), नारायणी अस्पताल (वीरर्न्ज), क डे ना स्वास्थ्य केन्द्र र मलंर्वा अस्पताल (सलाग ही), राजभिराज
अस्पतालमा पीपीई भवतरण र्ररएको भथयो ।
फाउण्डे सनले प्रदे श ३ का कान्टन्त िाल अस्पताल, भिभव भशक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, टे कु अस्पताल,
मनमोहन मेमोररयल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य भवज्ञान प्रभतष्ठान, माइती ने पाल, कोरोना उपचार केन्द्र
ं ा अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी िल मुख्यालय, भशर मेमोररयल अस्पताल
(िक्तपुर), भचतवन अस्पताल, है ट ड
(काभ्रे), तथा प्रदे श ४ को नवलपरासीको मध्यभिन्दू अस्पताल, दु म्क ली स्वास्थ्य च की, भपताउन्जी स्वास्थ्य
केन्द्र, प्रर्भतनर्र स्वास्थ्य केन्द्र र सहज अस्पताल, पोिराको मातृभशशु भमतेरी अस्पताल,
पवगत÷िार्लुङ÷र्ोरिा भजल्ला अस्पताल लर्ायतलाई पीपीई हस्तान्तरण र्रे को भथयो ।
प्रदे श ५ का िीम अस्पताल (िैरहवा), लुन्टिनी प्रादे भशक अस्पताल (रुपन्दे ही), आयुवेद अस्पताल (दाङ),
प्रदे श प्रहरी अस्पताल (ने पालर्न्ज), पाल्पा भजल्ला अस्पताल, रे उिा अस्पताल (रोल्पा), िभदग या अस्पताल,
दे वदह क्वारे न्टिन सेिर (रुपन्दे ही), सशस्त्र प्रहरी अस्पताल (कोहलपुर) लर्ायत स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई
भवतरण र्ररएको भथयो ।
दोस्रो चरणमा च धरी फाउण्डे सनले कोभिड–१९ को पररक्षण भकट सहयोर् र्रे को भथयो । फाउण्डे सनले
१००० थान ‘पीसीआर ररएजे ि’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण र्रे को भथयो । त्यस्तै, तेश्रो चरणमा
फाउण्डे सनले अभत संवेदनशील कणाग ली, सुदुरपभिम र प्रदे श नं . २ मा स्वास्थ्य सामग्री भवतरण र्रे को
भथयो । सुदुरपभिम प्रदे शका सेती अस्पताल (कैलाली), डडे लधु रा÷दाचुगला÷िैतडी भजल्ला अस्पताल,
महाकाली नर्रपाभलका लर्ायत कणागली प्रदे श अन्तर्गत प्रादे भशक अस्पताल (सुिेत), च रजहारी अस्पताल
(पभिम रुकुम) अन्य स्थानमा उपचार र सुरक्षा सामग्री उपलब्ध र्राएको भथयो ।
प्रदे श २ मा जनकपुर, वीरर्न्ज, सिरी, महोत्तरी, र तहट, सलाग ही, भसरहा लर्ायत भजल्लाका अस्पतालमा
तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा यी सामग्री हस्तारण र्रे को भथयो । तेश्रो चरणसम्म फाउण्डे सनले १९९ अस्पताल
एवं स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामग्री भवतरण र्रे को भथयो । च थो चरणमा फाउण्डे सनले उल्लेन्टित चार
ओटा प्रदे शलाई दु ई–दु ई ओटा िेन्टिलेटर हस्तान्तरण र्रे को हो ।

Story Link: https://ratopati.com/story/142294/2020/8/11/chaudhari-foundation-

कोरोना क्रनयन्त्रणमा चौधरी फाउण्डे सनको सहयोग,
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८ वटा भेन्टिलेटर क्रियो
-क्रबजमाण्डू
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काठमाडौं। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था चौधरी फाउटडेसनले कोभिड–१९ का र्म्िीर
बबरामीहरुका लागर् अत्यावश्यक िेन्न्िलेिरहरु हस्तान्तरण र्रे को छ ।
फाउटडेसनका उपाध्यक्ष ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् चौथो
चरणको सहयोर् अन्तर्गत मंर्लबार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकाललाई ८ विा
िेन्न्िलेिर हस्तान्तरण र्रे ।
कोभिड–१९ का र्म्िीर बबरामीहरुको संख्या वद्धृ ि िएसँर्ै अस्पतालहरुमा सघन उपचार कक्ष र
िेन्टिलेिरहरुको अिाव िैरहे को छ । चौधरी फाउटडेसनले हस्तान्तरण र्रे का िेन्न्िलेिर प्रदे श–१,
प्रदे श–२, बाग्मनत र प्रदे श ५ मा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयले प्रदे श सरकारहरूसँर्को
समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध र्राउने बताइएको छ ।

िेन्टिलेिर हस्तान्तरण कायगक्रममा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्री िानि
ु क्त ढकालले कोभिड–१९
का र्म्िीर बबरामीहरुको संख्या बहढरहे को अवस्थामा चौधरी फाउटडेसनले अत्यावश्यक िेन्न्िलेिर
हस्तान्तरण र्री सहयोर् र्रे को बताए।
‘चौधरी फाउटडेसनले मल
ु क
ु लाई अप्ठठे रो अवस्थामा सधैं सहयोर् पय
ु ागएको हाम्रो स्मरणमा रहे को छ,’
मन्री ढकालले िने, ‘कोभिड–१९ पनछ फाउटडेसनले पीपीइ, पीसीआर ररएजेन्ि र अहहले िेन्न्िलेिर
सहयोर् र्रे को छ । महामारीको समयमा यो सहयोर् अतुलनीय छ ।’
फाउटडेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध ननदे शक ननवागण चौधरीले कोभिड–१९ का
र्म्िीर द्धवरामीहरुलाई उपचारका लागर् सहयोर् र्नग फाउटडेसनले िेन्टिलेिर हस्तान्तरण र्ररएको
बताए। उनले मल
ु क
ु मा अप्ठठे रो र द्धवपद्को समयमा फाउटडेसनले सहयोर् र्दै आएको र थप सहयोर्का
लागर् सधैं तत्पर रहे को उल्लेि र्रे ।
कोभिड–१९ रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारका लागर् फाउटडेसनले यसअनघ तीन चरणमा सहयोर्
हस्तान्तरण र्ररसकेको जनाएको छ ।

Story Link: https://bizmandu.com/content/20200811160247.html

