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पोखरा । चौधरी फाउण्डेशन सहितको साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन मिामारी पव
व यारी तथा
ु त
प्रततकृयाका िागि जनचेतनामि
ु क कायवक्रम मंििवार पोखरामा संचािन सम्पन्न भएको छ ।

नेपािमा कोलभड वा त्यस्तै मिामारी रोि आइिािेमा तनयन्रणकािागि भववष्यमा आइपने जोखखम
न्यतू नकरणकािागि स्वास््य क्षेरिाई तयारी अवस्थामा राखखनप
िदै
ु ने आवश्यकता मिसश
ु
आपतकािीन पव
ु व स्वास््य सचेतनाकािागि पोखराको डेण्डेिाइन िोटिमा मंििवार सरोकारवािाको
अलभमखु खकायवक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्वास््य क्षेरमा कायवरत स्थानीय स्वास््यकमी तथा मानवीय सेवामा कायवरत ववलभन्न संघसंस्थािरुको
क्षमता अलभवद्ध
ु व तैयारीका िागि उक्त अभीमख
ु ीकरण कायवक्रम संचािन िररएको िो ।
ृ ीका िनुव पने पव

स्वास््य आपतकािका बेिा जनस्वास््य सम्बन्धी जोखखम न्यतु नकरण र नेपाि जस्तो अतत कम
ववकलसत र जनस्वास््य क्षेरमा लसलमत पव
ु ावधार भएको मि
ु क
ु मा सम्भाववत स्वास््य क्षेरको जोखखम
घटाउन आबस्यक पने पव
ु व तैयारीको सचेतना अलभमखु ख कायवक्र सम्पन्न भएको िो । मिामारी रोि
तनयन्रणकािागि अपनाउन पने पव
ु व सचेतनाकािागि कास्की र िण्डकी प्रदे शका स्वास््यकमी , सरकारी
तनकाय, सरोकरवािा ब्यक्ती संघसंस्थािरुको सिभागितामा स्वास््य क्षमता अलभबवृ द्धकािागि कायवक्रम
सम्पन्न भएको िो ।
कायवक्रमकािागि चौधरी फाउण्डशेन , नबबि बैंक र सरकारी तनकायका बबज्ञिरुिे सिजीकरण िरे का
गथए ।

कायवक्रममा बोल्दै चौधरी ग्रुपका एमडड तनवावण चौधरीिे नेपािमा मािामारी रोि तनयन्रणिागि चोधरी
फाउण्डेशनिे सरकार र तनजज क्षेक्रसंि िातेमािो िरे र स्वास््य सचेतनाका कायवरम िदै अँएको जानकारी
हदए । कोरोना मिामारीमा चौधरी फाउण्डेशनिे सरकार स्वास््य क्षेरका तनकायिाई वपवपइ, मास्क ,
भेजन्टिेटर उपकरण उपिब्ध िराएर प्रदे शिरुिाई बलियो बनाएको स्मरण िरे । आिामी हदनमा पतन
त्यस्ता मािामारी तनयन्रणिकागि लसजी फाउण्डेशन िागि रिने प्रततबद्धता जनाए । उनिे स्वास््य
जस्तो संबेदनलशि बबषयमा सबै एकजुट भएर सामना िनक
ुव ो बबकल्प नभएको बताए ।
मिामारीका समयमा अपनाउन पने हदघवकालिन रणतनतत तय िनव सरोकारवािाको भेिा राखेर बबज्ञिरुवाट
अन्तरकृया िररएको िो । मिामारी स्वास््य जहटितािाई न्यतू नकरण िने सरकारी र तनतन क्षेरको

प्रयासिाई एउटै छातामतु न राखेर हदघवकालिन रणतनतत तय िने उद्धेश्यिे ७ वटै प्रदे शमा कायवक्रम
आयोजना िररएको चौधरी फाउण्डेशनकी प्रमख
ु मेरीना रजन्जतकारिे बताइन ।
स्वास््य मिामारी जोखखम न्यतू नकरण पव
ु व तयारीका तनम्ती जनस्वास््य एवं मानववय सेवा क्षेक्रमा
कायवरत जनशजत्तको क्षमता अववबद्ध
ृ ी िने उदे श्यका साथ ऊक्त कायवरम िररएको िो ।
फाउण्डेशनिे ७ वटै प्रदे शमा यस्तो अलभमखु खकरण कायवक्रम िदै आएको छ । नेपाि सरकार स्वास््य
मन्रािय, नबबि बैंक, चौधरी फाउन्डेसन, एलसयािी ववपद पव
व यारी केन्र तथा एनडडआरसीको संयक्
ु त
ु त
साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन सम्बजन्ध स्थातनय स्वास््यकमी र मानव क्षेरमा कायवरत संघ
संस्थाको क्षमता अलभबवृ द्ध अलभमखु खकरण कायवक्रम िररएको िो ।
मंििवार पोखरामा सम्पन्न कायवक्रममा स्वास््यकमी र त्यस संि सरोकारवािाको सिभागिता रिे को
गथयो ।
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पोखरा ,
चौधरी फाउण्डेशनसहितको साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन मिामारी पुवत
व यारी तथा प्रततकृयाका िागि
जनचेतनामि
ु क कायवक्रम मंििवार पोखरामा संचािन सम्पन्न भएको छ ।

नेपािमा कोलभड वा त्यस्तै मिामारी रोि आइ िािेमा तनयन्रणका िागि भववष्यमा आइपने जोखखम
न्यतू नकरणका िागि स्वास््य क्षेरिाई तयारी अवस्थामा राखखनप
ु ने आवश्यकता मिसश
ु िदै आपतकािीन
पुवव स्वास््य सचेतनाका िागि पोखराको डेण्डेिाइन िोटिमा मंििवार सरोकारवािाको अलभमुखख कायवक्रम
सम्पन्न भएको छ ।

स्वास््य क्षेरमा कायवरत स्थानीय स्वास््यकमी तथा मानवीय सेवामा कायवरत ववलभन्न संघसंस्थािरुको
क्षमता अलभवद्ध
ृ ीका िनुव पने पुवव तैयारीका िागि उक्त अभीमुखीकरण कायवक्रम संचािन िररएको िो ।

स्वास््य आपतकािका बेिा जनस्वास््य सम्बन्धी जोखखम न्यतु नकरण र नेपािजस्तो अततकम
ववकलसत र जनस्वास््य क्षेरमा लसलमत पव
ु ावधार भएको मि
ु क
ु मा सम्भाववत स्वास््य क्षेरको
जोखखम घटाउन आबस्यक पने पव
ु व तैयारीको सचेतना अलभमखु खकरण कायवक्रम सम्पन्न भएको
िो । मिामारी रोि तनयन्रणका िागि अपनाउन पने पव
ु व सचेतनाका िागि कास्की र िण्डकी
प्रदे शका स्वास््यकमी , सरकारी तनकाय, सरोकरवािा ब्यक्ती संघसंस्थािरुको सिभागितामा
स्वास््य क्षमता अलभबवृ द्धका िागि कायवक्रम सम्पन्न भएको िो । कायवक्रमका िागि चौधरी
फाउण्डशेन , नबबि बैंक र सरकारी तनकायका बबज्ञिरुिे सिजीकरण िरे का गथए ।
कायवक्रममा बोल्दै चौधरी ग्रुपका एमडड तनवावण चौधरीिे नेपािमा मािामारी रोि तनयन्रण िागि
चोधरी फाउण्डेशनिे सरकार र तनजज क्षेर संि िातेमािो िरे र स्वास््य सचेतनाका कायवक्रम िदै
आएको जानकारी हदए । कोरोना मिामारीमा चौधरी फाउण्डेशनिे सरकार स्वास््य क्षेरका
तनकायिाई वपवपइ, मास्क , भेजन्टिेटर उपकरण उपिब्ध िराएर प्रदे शिरुिाई बलियो बनाएको

स्मरण िरे । आिामी हदनमा पतन त्यस्ता मािामारी तनयन्रणिकागि लसजी फाउण्डेशन

िागि

रिने प्रततबद्धता जनाए । उनिे स्वास््य जस्तो संबेदनलशि बबषयमा सबै एकजुट भएर सामना
िनक
ुव ो बबकल्प नभएको बताए ।
मिामारीका समयमा अपनाउन पने हदघवकालिन रणतनतत तय िनव सरोकारवािाको भेिा राखेर
बबज्ञिरुवाट अन्तरकृया िररएको िो । मिामारीमा स्वास््य जहटितािाई न्यतू नकरण िने सरकारी
र तनजज क्षेरको प्रयासिाई एउटै छातामतु न राखेर हदघवकालिन रणतनतत तय िने उद्धेश्यिे ७ वटै

प्रदे शमा कायवक्रम आयोजना िररएको चौधरी फाउण्डेशनकी प्रमख
मेरीना रजन्जतिे बताइन ।
ु
स्वास््य मिामारी जोखखम न्यतू नकरण पव
ु व तयारीका तनम्ती जनस्वास््य एवं मानववय सेवा क्षेरमा
कायवरत जनशजक्तको क्षमता अलभववृ द्ध िने उदे श्यका साथ उक्त कायवक्रम िररएको िो ।
फाउण्डेशनिे ७ वटै प्रदे शमा यस्तो अलभमखु खकरण कायवक्रम िदै ैै आएको छ । नेपाि सरकार
स्वास््य मन्रािय, नबबि बैंक, चौधरी फाउन्डेसन, एलसयािी ववपद पव
ु व तयारी केन्र तथा
एनडडआरसीको संयक्
ु त साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन सम्बजन्ध स्थातनय स्वास््यकमी र
मानव क्षेरमा कायवरत संघ संस्थाको क्षमता अलभबवृ द्ध अलभमखु खकरण कायवक्रम िररएको िो ।
मंििवार पोखरामा सम्पन्न कायवक्रममा स्वास््यकमी र त्यससंि सरोकारवािाको सिभागिता
रिे को गथयो ।

प्रकालशत लमतत: मििवार, माघ ६, २०७७
Story Link: http://www.bhappytimes.com/news/detail/6454

महामारी पुर्व तैयारीका लागि दिर्वकाललन रणनननत
बनाउन छलफल
मंििबार, माघ ०६, २०७७ | १८:४२:५७

पोखरा । चौधरी फाउण्डेशनसहितको साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन मिामारी पव
व यारी तथा
ु त
प्रततकृयाका िागि जनचेतनामि
ु क कायवक्रम मंििवार पोखरामा संचािन सम्पन्न भएको छ ।नेपािमा
कोलभड वा त्यस्तै मिामारी रोि आइ िािेमा तनयन्रणका िागि भववष्यमा आइपने जोखखम
न्यतू नकरणका िागि स्वास््य क्षेरिाई तयारी अवस्थामा राखखनप
ु ने आवश्यकता मिसश
ु िदै

आपतकािीन पव
ु व स्वास््य सचेतनाका िागि पोखराको डेण्डेिाइन िोटिमा मंििवार सरोकारवािाको
अलभमखु ख कायवक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्वास््य क्षेरमा कायवरत स्थानीय स्वास््यकमी तथा मानवीय सेवामा कायवरत ववलभन्न संघसंस्थािरुको
क्षमता अलभवद्ध
ु व तैयारीका िागि उक्त अभीमख
ु ीकरण कायवक्रम संचािन िररएको िो ।
ृ ीका िनुव पने पव
स्वास््य आपतकािका बेिा जनस्वास््य सम्बन्धी जोखखम न्यतु नकरण र नेपािजस्तो अततकम
ववकलसत र जनस्वास््य क्षेरमा लसलमत पव
ु ावधार भएको मि
ु क
ु मा सम्भाववत स्वास््य क्षेरको जोखखम
घटाउन आबस्यक पने पव
ु व तैयारीको सचेतना अलभमखु खकरण कायवक्रम सम्पन्न भएको िो । मिामारी
रोि तनयन्रणका िागि अपनाउन पने पव
ु व सचेतनाका िागि कास्की र िण्डकी प्रदे शका स्वास््यकमी ,
सरकारी तनकाय, सरोकरवािा ब्यक्ती संघसंस्थािरुको सिभागितामा स्वास््य क्षमता अलभबवृ द्धका िागि
कायवक्रम सम्पन्न भएको िो । कायवक्रमका िागि चौधरी फाउण्डशेन , नबबि बैंक र सरकारी तनकायका
बबज्ञिरुिे सिजीकरण िरे का गथए ।
कायवक्रममा बोल्दै चौधरी ग्रुपका एमडड तनवावण चौधरीिे नेपािमा मािामारी रोि तनयन्रण िागि चोधरी
फाउण्डेशनिे सरकार र तनजज क्षेर संि िातेमािो िरे र स्वास््य सचेतनाका कायवक्रम िदै आएको
जानकारी हदए । कोरोना मिामारीमा चौधरी फाउण्डेशनिे सरकार स्वास््य क्षेरका तनकायिाई वपवपइ,
मास्क , भेजन्टिेटर उपकरण उपिब्ध िराएर प्रदे शिरुिाई बलियो बनाएको स्मरण िरे । आिामी हदनमा
पतन त्यस्ता मािामारी तनयन्रणिकागि लसजी फाउण्डेशन िागि रिने प्रततबद्धता जनाए । उनिे स्वास््य
जस्तो संबेदनलशि बबषयमा सबै एकजट
ु भएर सामना िनक
ुव ो बबकल्प नभएको बताए ।

मिामारीका समयमा अपनाउन पने हदघवकालिन रणतनतत तय िनव सरोकारवािाको भेिा राखेर
बबज्ञिरुवाट अन्तरकृया िररएको िो । मिामारीमा स्वास््य जहटितािाई न्यतू नकरण िने सरकारी र
तनजज क्षेरको प्रयासिाई एउटै छातामतु न राखेर हदघवकालिन रणतनतत तय िने उद्धेश्यिे ७ वटै प्रदे शमा
कायवक्रम

आयोजना

िररएको

चौधरी

फाउण्डेशनकी

प्रमख
ु

मेरीना

रजन्जतिे

बताइन

।

स्वास््य मिामारी जोखखम न्यतू नकरण पव
ु व तयारीका तनम्ती जनस्वास््य एवं मानववय सेवा क्षेरमा
कायवरत जनशजक्तको क्षमता अलभववृ द्ध िने उदे श्यका साथ उक्त कायवक्रम िररएको िो ।
फाउण्डेशनिे ७ वटै प्रदे शमा यस्तो अलभमखु खकरण कायवक्रम िदै ैै आएको छ । नेपाि सरकार स्वास््य
मन्रािय, नबबि बैंक, चौधरी फाउन्डेसन, एलसयािी ववपद पव
ु व तयारी केन्र तथा एनडडआरसीको संयक्
ु त
साझेदारीमा स्वास््य आपतकालिन सम्बजन्ध स्थातनय स्वास््यकमी र मानव क्षेरमा कायवरत संघ
संस्थाको क्षमता अलभबवृ द्ध अलभमखु खकरण कायवक्रम िररएको िो ।
मंििवार पोखरामा सम्पन्न कायवक्रममा स्वास््यकमी र त्यससंि सरोकारवािाको सिभागिता रिे को
गथयो ।
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