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चरण 1a को लािग NH COVID-19 खोप िविनयोजनका मागदशनह0
िडसे1र 24, 2020
NH ले जो खम अव थामा भएका मािनसह लाई उ ादकह बाट खोपह को ार !क िह"ा िदने लि#त गद& , खोप रोलआउटमा
चरणब+ प,ँ च िलँदै छ। यी जो खम अव थामा भएका मािनसह ले चरण 1a को अविधमा खोप पाउनेछन्। अनुवत8 चरणह छु 9ै
कागजात, NH COVID-19 खोप योजना मा उAेख गBरएका छन् । यो कागजातको उCे D भनेको चरण 1a मािनसह सEFी िनणG य िलने
कुरामा सहायता गनुG हो। पिछका चरणह सEFी मागG दशGन उपलI भए अनुसार खुलासा गBरनेछ। खोपको भावकाBरता र सु र#ा डाटा
िनरKर पमा दे खरहे को र रािLMय मागG दशGन िवकिसत भएको ,नाले यो कागजात गितशील छ र पBरवतG न गनG सिकNछ। यो कागजातले
िनO उपलI गराउँ छ:
• चरण 1a िभQ तीनजना मािनसह को सं ि#S िववरण
• Tू VाWशायरको चरण 1a िविनयोजन योजनामा मािनसह को िवXृ त िववरण
• सीिमत डोजको उपलIताको अव थामा खोप िविनयोजनमा समावे श भएका रोजगारदाता र अT मािनसह का िस+ाKह
चरण 1a: सीिमत डोजह0 उपल: छन्, "ज

>ाट चरण"

Tू VाWशायर सावG जिनक Zा[ से वा िवभाग (DPHS) ले चरण 1a अKगG त िनO समूहह समावे श गछG : 1) अ`ािधक र मaम
जो खमका समूहह मा भएका जो खममा भएका Zा[ कमGचारीह ; 2) आवासीय dाहार से िटङह मा वृ + वयfह ; र 3) पिहलो
उhरदायी i jह । िनO kािफक तलका समूहह को अितBरj िववरण भएका NH खोप िविनयोजनको चरण 1a को सं ि#S िववरण
हो:
जो@खममा भएका
कामदारह0

ा

अLािधक जो@खम: `# िबरामी
dाहार उपलI गराउने र शारीBरक
तरल पदाथG वा एरोसोलह मा
अनवरणको जो खम भएका
कमGचारीलाई सहायता िदने mn लाइन
pिनकल कमGचारी।

आवासीय Cाहार सेिटङह0मा
भएका वृF वयGह0

पिहलो उHरदायी I@Jह0

दीघGकालीन dाहार सु िवधाह
(LTCF), द# निसG ङ (SNF) र सहायता
दान गBरएको बसोबासका सु िवधाह
(ALF) का िनवासीह ।

आगलागी र EMS: सबै िनजी,
सावG जिनक र Zयं सेवी आगलागी तथा
आक vक िचिकwकीय से वाह
(EMS) का कमGचारी।
कानू न Rवतन: NH मा भएका सबै
मािणत वा शपथब+ कानून वतG नका
अिधकारीह , पूरै वा आं िशक समय
काम गनz कमGचारी।* सं घीय
िविनयोजन|ारा नसमेिटएको सं घीय
कानून वतG न समावे श ,Nछ।

मNम जो@खम: अ `# वा सीिमत
िबरामी सWकG भएका कमGचारी।

COVID-19 उHरदायी I@Jह0:
COVID-19 परी#ण गनz योगशाला
कमGचारी र नमूना स}लन गनz
कमGचारी सिहत स!ािवत िबरामी वा
SARS-CoV-2 भाइरससँ ग सWकG
भएको NH COVID को िति€या
भएका कमGचारी।

*पिछको चरणमा समावेश गBरएका सुधारा•क सुिवधाह मा काम गनz अिधकारीह लाई समावेश गद& न।
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सेवा िडिभजन
ा
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चरण 1a िभS भएका मािनसह0को िववरण
I. जो@खममा भएका

ा

कामदारह0

Tू VाWशायर DHHS मा िनO जो खममा भएका Zा[ कामदारह को खोप िविनयोजनको रणनीितको चरण 1a समावे श ,Nछन्:
(1) SARS-CoV-2 सारणको जो खम उ‚ भएका अव थाह मा काम गनz, वा
(2) मृ`ुदर र ग!ीर अZ थताको उ‚ जो खममा भएका िबरामीह मा सं €मण सारण ,ने उ‚ जो खममा ,ने।
रािLMय िवƒान, इ NजिनयBरङ र औषिध एकेडे मीह (NASEM) सँ ग अनुकूल रहे र, NH ले जो खममा भएका Zा[ कामदारह लाई िनO
सिहत िविभU सेिटङह0मा िबरामीह को dहार गनz @Vिनिसयन र अ कामदारह0 भएका सशुX वा भुJान नगYरने Zा[
कामदारह को पमा i†ा गछG : ती‡, पुनसुG धार तथा मनोरोग अˆतालह ; एEु लेटरी तथा अ`ावDक dाहार pिनकह ;
डायलाइिसस के‰ह ; रj, अŠ र तKु दानका सु िवधा थलह ; निसG ङ होम; र अT से िटङह (तािलका 1 हे नुGहोस् )। यस समूहमा
पारWBरक Zा[ dाहार भू िमकाह समावे श ,नेछन् तर COVID-19 खोप िवतरण गनz वा बF िमलाउने औषिध िब€ेता, ‹ाŒा तथा
रगत दान कामदार र सावG जिनक Zा[ नसG र COVID-19 योगशाला कामदार र मोिटG िसयन, ि€याकमG गृ ह कामदार र अT मृ `ु
dाहार पेशेवरह जXा मािनसह सिहत आ•नो कामको अविधमा िबरामीह वा सवG साधारणसँ ग सWकG भइरहे का अT मािनसह
पिन समावे श ,न सŽछन्।
तािलका 1: चरण 1a
सेिटङ

ा

कामदारह0ले काम गनZ सेिटङह0
भूिमकाह01

ती[, पुनसु धार र मनोरोग अ\तालह0

ब,

निसङ होम, सहायता Rदान गYरएको बसोबासका
सुिवधाह0

ब,

ए1ुलेटरी Cाहार सेिटङह0

अ

एEु लेटरी तथा अ`ावDक dाहार pिनकह

ब,

डायलाइिसस के‰ह ; रj, अŠ र तKु दानका
सु िवधा थलह

ब,

सेिटङह0
K-12 िव•ालयह

िव•ालय नसG

गृ ह Zा[ dाहार

गृ ह Zा[ सहायता, i jगत dाहार सहायता, पेशागत थेरािप‘

अ’ेिL से वाह

शवलेपक, मोिटG िसयन, अ’ेिL िनदz शक, iव थापक

खु“ा पसलह

औषिध िव€ेता, औषधालय ािविधक

सु धार सु िवधाह

िचिकwक, नसG

रा”को COVID-19 आ•य

कमGचारी, यातायात दायक

िनको ,ँ दै गरे का i jह का लािग सामूिहक घरह
जसमा COVID-19 का केसह लाई आ•य िदइNछ

नसG , अT िचिकwा कमGचारी

कमोरिबिडटीको उ‚ जो खम भएका i jह को लािग
सामूिहक घरह

नसG , अT िचिकwा कमGचारी

यो यी सेिटङह मा चरण 1a खोपको लािग भूिमकाह को पूणG सूची होइन। जािगर कायGले चरण 1a जो खममा भएका Zा[ कामदारह को
यो– ,ने i jह िनधाGरण गनz छ।
1
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पमा

खोपह को ार !क आपूितG ग!ीर पमा सीिमत ,ने पूवाGनुमन अव थामा, DPHS ले जो खममा भएका Zा[ कामदारह लाई
अ`ािधक, मaम र Tू नतम जो खमको तीनवटा उप-वगG मा थप समूह बनाएको छ। चरण 1a मा अ`ािधक र मaम वगG ह माQ समावे श
,Nछन्:
i. अLािधक जो@खम –चरण 1a मा िनO समावे श ,Nछन्: िबरामीलाई `# dाहार उपलI गराउने र शारीBरक तरल पदाथG वा
एरोसोलह मा अनवरणको जो खम भएका कमGचारीलाई सहायता गनz mn लाइन pिनकल कमGचारी (उदाहरण, ED, ICU,
आक vक dाहार, ™ास ™ास सEFी थेरािप‘, पेशागत औषिध, COVID-19 परी#ण गनz कमGचारी, वातावरणीय से वा
कमGचारी, सु र#ा, आिद)
ii. मNम जो@खम –चरण 1a मा िनO समावे श ,Nछन्: िबरामीसँ ग अ `# वा सीिमत सWकG भएका कमGचारी (उदाहरण,
PT/OT, खा•ा› डे िलभरी कमGचारी, pज8, अन-यु िनट pकG, COVID-19 िविL œनर, `# िचिकwा दोभाषेह , िबरामी
दताG, अˆताल पािकGङ •ालेट, खोप लगाउने कामदारह , आिद)
iii. ू नतम जो@खम – चरण 1a मा िनO समावे श ,Nछन्: कुनै अपेि#त तािलकामा िबरामीसँ ग सWकG नभएका शासिनक वा
अT कमGचारी (उदाहरण, िचिकwा रे कडG , अˆताल शासन, िबिलङ, खाना डे िलभर नगनz भाžा कमGचारी, गै र-COVID-19
योगशाला, आिद)। यी कामदारह Zा[को आधारभू त संरचना iव थत गनG महŸपूणG छन्। यी कामदारह लाई चरण 1a
पूरा ,नासाथ स!व भएस िछटो खोप लगाइनेछ।
तलको तािलका 2 ले अˆताल वा एEु लेटरी dाहार से िटङह िभQका पेशाह का वगG ह लाई दे खाउँ छ जसले िवशे ष पेशाह र
उनीह को जो खम Xरका उदाहरणह सिहत जो खममा रहे को Zा[ कामदारको पBरभाषालाई स!ािवत पमा पूरा गछG । जो खममा
रहे को Zा[ कामदारलाई वग8करण गनz यो अितBरj तBरकाको कारण भनेको सामाT मानव संसाधन ¡ोतह का वग8करणह सँ ग
इnरफेसलाई सहज बनाउने हो। यी से िटङह को `ेक समूह िभQ पेशाह को पूणG सू ची पBरिशL A मा उपलI ,Nछ। जो खम
िवभाजनलाई मागG दशGनको पमा समावे श गBरएको छ तर स¢भG र कायG से िटङमा आि•त छन् (उदाहरण, िविशL पमा टाढाबाट काम
गनz िचिकwकह लाई "एकदमै Tून जो खममा" भएको िवचार गनुGपछG )। जो खममा रहे का Zा[ कामदारह लाई खोप लगाउने
िनणG यह िलन थप सहायताको लािग, पBरिशL B िवचार गनुGहोस् ।

तािलका 2: Iावसाियक वग, उदाहरण र जो@खम _रह0
वग

उदाहरणका पेशाह0

सु झाव
गBरएको
जो खम Xर
अिधकां श

@Vिनकल `aलाइन कामदारह0

िचिकwक, पBरचाBरका, िचिकwकको सहायता, गृ ह dाहार कामदार

गैर-@Vिनकल `aलाइन कामदारह0

COVID-19 योगशालामा काम गनz i j, सु र#ा गाडG ह , भवन
सरसफाई गनz कामदारह

अिधकां श

अ

पेशागत थेरािप‘, मनोवै ƒािनक, िनदाना•क ािविधƒ, सामािजक
कामदारह

मaम

खाना/खु eा

खा• डे लीभBर कमGचारी, खु“ा फामाGिस‘ह

मaम

खाना/खु eा

कुक, कोषाa#, खाना तयार गनz कामदार, भाँ डा धु ने कामदारह

सबै भ¢ा कम

अ

ममGत-स!ार कामदार, जैिवक वैƒािनक, ेषकह

सबै भ¢ा कम

मानव सं साधन iव थापक, िबिलङ जाँ च, बजे ट िव§ेषक

सबै भ¢ा कम

िबरामीसँ ग `# सWकG भएका ती
i jह

िबरामीसँ ग `# सWकG भएका ती
i jह
@Vिनकल

िबरामीसँ ग केही `# िबरामी सWकG
भएको ती i j
िबरामीसँ ग केही `# िबरामी सWकG
भएको ती i j

िबरामीसँ ग सWकG नभएका ती i jह
गैर-@Vिनकल

िबरामीसँ ग सWकG नभएका ती i jह
Rशासिनक, ले खा स1fी र िविHय
सेवाह0
सावजिनक ा
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िबरामीसँ ग सWकG नभएका ती i jह
कghुिटङ/IT

कWयू टर समथGन िवशेषƒ, डाटाबे स शासक, डाटा िविL कामदार

िबरामीसँ ग सWकG नभएका ती i jह

सबै भ¢ा कम

II. िनवासीय Cाहार सेिटङह0मा वृF वयGह0
NH को वयf िनवासीय dाहार से िटङह मा COVID-19 को असŠत भावको कारण NH मा चरण 1a का िनवासीय से िटङह का
वृ + वयfह समावे श ,Nछन्। यो जनसङ्†ामा दु ईवटा उप-समूहह समावे श ,Nछन् :
1) दीघGकालीन dाहार सु िवधा (LTCF) र कुशल निसG ङ सु िवधा (SNF) का िनवासीह
2) सहायता दान गBरएको सुिवधा (ALF) िनवासीह
यी से िटङह को कमGचारीलाई मािथको जो खममा रहे का कामदारह मािनNछ र चरण 1a मा खोप पिन ाS गनुG,नेछ। LTCF को पमा
समान #े Qह मा ब¨े ती i jह सिहत Zत© जीवनयापनका सु िवधाह मा ब¨े वृ + वयfह लाई उनीह को िनवास गै र-एकीकृत
भएको र NH मा असŠत भाव नपारे को कारण 1a पिछ खोप लगाइनेछ।
III. पिहलो उHरदायी I@Jह0
पिहलो उhरदायी i jह लाई िनOानुसार पBरभािषत गBरNछ:
अिj र आपतकालीन िचिकkा सेवाह0 (EMS): सबै िनजी, सावG जिनक र Zयं सेवी अिª र EMS कमGचारी जसको जािगर
कायG ले उनीह लाई COVID-19 को अनावरणको उ‚ जो खममा रा«दछ
कानू न Rवतन: पूणGकालीन वा आं िशक समय काम गनz भएतापिन NH का सबै मािणत वा शपथ िलइएका कानून वतG न
अिधकारीह जसको जािगर कायG मा बारEार सावG जिनक सWकG समावे श ,Nछ। यसमा NH मा काम गनz सं घीय कानून वतG न
कमGचारी समावे श ,Nछ जसलाई सं घीय कायG €मह बाट खोप लगाइनेछैन। यसमा सु धारा•क सु िवधाह मा काम गनz अिधकारीह
समावे श ,ँ दैनन् जु न पिछको चरणमा समावे श गBरएको हो। यसले गै र- pिनकल थानह (उदाहरण, खु“ा iापार सु िवधा थल,
शैि# सं थाह ) मा सु र#ा कमGचारी समेट्दैन।
खोपह को ार !क आपूितG ह ग!ीर माQामा सीिमत गBरने पूवाGनुमान अव थामा, DPHS ले जो खममा रहे का पिहलो उhरदायी
i jह लाई तीन उप-वगG ह , अ`ािधक, मaम र Tूनतम जो खममा थप वग8कृत गरे को छ। चरण 1a मा अ`ािधक र मaम वगG ह
माQ समावे श ,Nछन्:

I.
II.

III.

अLािधक जो@खम – चरण 1a मा समावेश भएका पिहलो उHरदायी I@Jह0 ती oन्, जसलाई उनीह0को पेशागत
भूिमकाको कारणले िबरामीसँग RLr स कमा रहने अपेिrत गYरsछ।
मNम जो@खम – चरण 1a मा समावेश भएका पिहलो उHरदायी I@Jह0 ती oन्, जसलाई उनीह0को पेशागत
भूिमकाको कारणले िबरामीसँग अRLr स कमा रहने अपे िrत गYरsछ। यी पिहलो उHरदायी I@Jह0ले RLr
िबरामी स क/Cाहार Rदायकह0लाई सहायता उपल: गराउँ छन्।
ू नतम जो@खम – चरण 1a मा समावेश गYरसकेपिछ बाँ की बचेका पिहलो उHरदायी I@Jह0। यी कामदारह0
पYरचालन आधारभू त संरचना कायम राuको लािग महvपूण छन्। यी कामदारह0लाई चरण 1a पूरा oनासाथ सwव
भएसx िछटो खोप लगाइनेछ।

NH COVID-19 उHरदायी I@Jह0: सावG जिनक र िनजी #े Qका सं थाह को दायराको महामारी िति€यामा सहभागी ,ने
i jह जुन आ•नो िविशL जािगर कायG को कारण COVID-19 को ा Sको उ‚ जो खममा छन्। यसमा खोप लगाउने i j,
परी#ण एकाइह , नमूना स}लनकताG, COVID-19 िबरामी र उनीह को निजकका सWकG i jह सँ ग सWकGमा भएका सावG जिनक
Zा[ कमGचारी र COVID-19 योगशाला कमGचारी समावे श छन्।

सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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चरण 1a िभS I@Jह0को Rाथंिमकता
पिहले, “मaम खालको जो खम" भ¢ा अगािड “एकदमै जो खम” को पमा यो– ,ने जो खममा रहे का Zा[ कामदारह र पिहलो
उhरदायी i jह लाई खोप लगाउने बF िमलाउनुहोस् । फेBर, जो खम िवभाजन जािगर कायG र कायG सेिटङमा iापक पमा
आि•त छन्।
`सपिछ दु वै पेशागत र i jगत जो खममा आधाBरत कमGचारीलाई ाथिमकता िदनुहोस् । तल दे खाइएका वगG ह
ाथिमकताको
अडG रमा सू चीब+ गBरएको छै न तर चरण 1a मा ाथिमकताका िवचारह सु झाव गनुGहोस् । यी िनO कुरा समावे श ,Nछन् तर कमGचारीमा
सीिमत ,ँ दैनन्:
िचिकwा अव थाह को उ‚ जो खममा रहे को (जसले खुलासा गनz छनोट गनुG,Nछ)
65 वषG भ¢ा बढी उमेरको
COVID-19 एकाइह मा काम गनz
`# िबरामी dाहार उपलI गराउने
अपयाGS PPE िबना काम गनुGपनz
जातीय र जातीय अ°सङ्† समूहह मा भएका i jह जXा COVID-19 |ारा असङ्त
पिछAो 90 िदनमा COVID-19 पुिL भएका।

सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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पYरिशy A:

ा

Cाहार सेिटङह0 िभS कामदारह0को िविशy पेशाह0

यो तािलका मािथको तािलका 2 को िवXाBरत सं fरण हो। यो तािलकामा Zा[ dाहार सेिटङह का कामदारह को वगG र यी
वगG ह िभQका िविशL वगG ह समावे श छन्। यो तािलकाको उCे D भनेको खोप योजनाकताGह लाई खोपको लािग को र कुन चरणमा
यो– ,Nछ भनी सहायता गनz हो। यो सू चीमा Zा[ dाहार से िटङमा Xु त ,नस²े `ेक पेशा समावे श ,ँ दैन तर मागG दशGनको पमा
उपलI गराइNछ।
पYरिशy A को तािलका: वग अनुसारका पेशाह0
वग र NH जो@खम िवभागजन
@Vिनकल `aलाइन कामदारह0 – िबरामीसँ ग
`# सWकG भएका ती i jह एकदमै जो@खममा
छन्। टाढाबाट काम गनz वा िबरामीसँ ग `# सWकG
नभएका कामदारह लाई अ`ािधक जो खममा
समावे श गनुG,ँदैन।

पेशाह0 – वणानु मानु सार होइन
एथलेिटक िश#कह
दK िचिकXक र अT मुखको Zा[ सEFी िचिकwकह
दK Zा[ िचिकwक र सहायकह
`# सहायता पेशेवरह
आपतकालीन िचिकwा िति€यादाता, िविधƒ र िचिकwा-सहायकह
Zा[ िचिकwकको सहायक टे ²ोलोिज‘ र िविधƒह
इजाजत ाS अ•ािसक तथा पेशेवर नसG ह
आनुवंिशक परामशGदाता
िचिकwा डोिसमेिटM ‘ह
•वण उपकरण िवशेषƒह
गृ ह Zा[ सहयोगीह
आ•म सहयोगीह
अथ³िट‘ र ो थेिट‘ह
िचिकwा सहायकह
िचिकwकीय उपकरण तयारकताGह
िचिकwा टM ाžि€´शिन‘ह
फामzसी सहयोगीह
µेबोटोिम‘ह
नसG एने थेिट‘ह
नसG िमडवाइफह
नसG िचिकwकह
निसG ङ सहायक, अडG रलीज र मनोरोग सहयोगीह
औषधी िब€ेताह
सहायक िचिकwकह
िचिकwकह

गैर-@Vिनकल `aलाइन कामदारह0 - िबरामीसँ ग
`# सWकG भएकाह अLािधक जो@खममा ,Nछन्

दताG भएका नसG ह
श¶िचिकwकह
थेरािप‘ह
pज8
परामशGदाताह
i jगत dाहार सहयोगीह
सामुदाियक तथा सामािजक से वा iव थापकह
याQी चढ् ने सवारी साधनको चालकह

र कमGचारी

वातावरणीय से वा कमGचारी
सु र#ाकम8ह
सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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अ (@Vिनकल) – िबरामीसँ ग केही `# सWकG
भएकाह मNम खालको जो@खममा ,Nछन्

ए·ू पङ्¸ुBर‘ह
•वण िवशेषƒह
काइरो ा¹सG
pिनकल योगशाला टे ²ोलोिज‘ र िविधƒह
दK तथा नेQ योगशाला िविधƒ र िचिकwा उपकरण िविधƒह
िनदानसँ ग सE Fत टे ²ोलोिज‘ र िविधƒह
आहार तथा पोषण िवशेषƒह
मसाज थेरािप‘ह
पेशागत Zा[ तथा सु र#ा िवशेषƒह

र िविधƒ

पेशागत थेरािप‘, सहायक र सहयोगीह
ओि»िसयनह

(च¼ा बनाउने), िवतरण गनz

अ»ोमेिटM ‘ह
शारीBरक थेरािप‘, सहायक र सहयोगीह
पोिडयािटM ‘
मनोवै ƒािनक
सामािजक कामदारह
बाबG र, हे यरडMेसर, हे यर‘ाइिल‘ र कvेटोलोिज‘ह
खा{ाU/खु eा – िबरामीसँ ग केही `# सWकG
भएकाह मNम खालको जो@खममा ,Nछन्
खा{ाU/खु eा – िबरामीह सँ ग कुनै कारको सWकG
नभएकाह
ू नतम जो@खममा ,Nछन्

खा•ा› डे िलभरी कमGचारी
·ािसयरह
खाना पकाउने /तयार गनz iव थापकह

र कमGचारी

िडसवासर (भाँ डाकुडा, थालबोटु को धु ने उपकरण) ह
डाइिनङ कोठा र ·ाफेटे Bरया iव थापक र कमGचारी
खा•ा› से वा iव थापकह
अT खाना तयार गनz र सभG गनzसँग सE Fत कामदारह
अ गैर-@Vिनकल - िबरामीह सँ ग कुनै कारको
सWकG नभएकाह
ू नतम जो@खममा ,Nछन्

जैिवक वै ƒािनक र िविधƒह
बाल dाहार कामदारह
कुBरयर र मेसेNजरह
ेषकह
चालक/िब€ेता कामदार र टM क चालकह
मैदान ममGत-स!ार कामदारह
शैि#क सं योजकह
ल¾Mी र डMाइ- pिनङ कामदारह
वकीलह

र अT कानू नी कमGचारी

पुXकालय अa# र िमिडया स}लन िवशेषƒह
पQाचार pकG र पQाचार मेिसन अपरे टरह
ममGत-स!ार तथा ममGत कामदारह , साधारण
िचिकwा वै ƒािनकह
पािकGङ वतG न कामदारह
जवाफ िदने से वा सिहत ZचबोडG अपरे टरह
सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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Rशासिनक, िलिपक र िवHीय सेवाह0 िबरामीह सँ ग कुनै कारको सWकG नभएकाह
ू नतम जो@खममा ,Nछन्

शासिनक से वा र सु िवधाह को iव थापकह

र कमGचारी

लेखापाल, बु किकिपङ र लेखापरी#ण iव थापकह
खBरददार तथा खBरद गनz iव थापकह

र कमGचारी

र कमGचारी

मुख कायG कारीह
#ितपूितG तथा लाभ iव थापकह

र कमGचारी

kाहक से वा ितिनिधह
यो–ता सा#ा¿ारकताG, सरकारी कायG €मह
िवhीय iव थापकह

र कमGचारी

कायाGलय तथा शासिनक सहायता iव थापकह

र कमGचारी

कोष
मानव सं साधन iव थापकह

र कमGचारी

बजारीकरण तथा िब€ी iव थापकह

र कमGचारी

िचिकwा तथा Zा[ से वा iव थापकह
िचिकwा अिभलेख िवशेषƒ, Zा[ टे ²ोलोिज‘ र िविधƒह
बै ठक, स ेलन तथा कायG €म योजनाकताGह
सWिh, अचल सWिh तथा सामुदाियक एसोिसएसन iव थापकह
सावG जिनक सEF तथा कोष स}लन iव थापकह

र कमGचारी

सावG जिनक सEF िवशेषƒह
Bरसे ´शिन‘ तथा सू चना pकGह
सिचव तथा शासिनक सहायकह
िशिपङ, ाS गनz तथा इNभे nरी pकGह
सामािजक तथा सामुदाियक से वा iव थापकह
िश#ण तथा िवकास iव थापकह

र कमGचारी

यातायात, भÀारण र िवतरण iव थापकह
क युिटङ/IT - िबरामीह सँ ग कुनै कारको सWकG
नभएकाह
ू नतम जो@खममा ,Nछन्

कÁÂुटर, सू चना णाली तथा डे टाबे स iव थापकह

र कमGचारी

कÁÂुटर सहायता िवशेषƒह
डे टा िविL तथा सू चना ि€या कामदारह
Zा[ सू चना टे ²ोलोिज‘, िचिकwा अिभलेखी, श¶ि€या सहायक र Zा[
dाहार िचिकwक र ािविधक कामदारह , अT सबै

सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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पYरिशy B:

ा

कामदारह0 र पिहलो उHरदायी I@Jह0 चरण 1a मा छन् वा छै नन् भनी िनधारण गद}

ा
Cाहार सेिटङह0का* कामदारह0 र पिहलो उHरदायी I@Jह0 चरण 1a मा छन् वा छै नन् भनी िनधारण गनको
लािग अ•ोYरदम
के Zा[कम8सँग** वा पिहलो
उÃÄदायी i j मानव िबरामीको
`# सWकG ,Nछ?

*

*
,Nछ

,ँ दैन

के Zा[कम8 वा पिहलो उhरदायी
i jले िबरामी dाहार #ेQमा काम
गछG न् ?

,Nछ

,ँ दैन
चरण 1a मा खोप निदनुहोस् ।

,ँ दैन

के ितनीह को पेशा वा समान खालको
सूचीब+ छ “पBरिशL A: कोटी अनुसार
पेशा” ायजसो वा मaम जो खमको
पमा छ?

,Nछ

चरण 1a मा खोप िदनुहोस् स् ।

*Zा[ dाहार से िटङह : ियनीह मा ए·ु ट र पुनसुG धार अˆतालह ; औषधालय तथा आक vक dाहार pिनकह ; डायिलिसस
के‰ह ; रगत, अŠ र तKु दान सु िवधाह ; निसG ङ होमह ; गृ ह dाहार; fूल नसG कायाGलय र अT से िटङह (तािलका 1 मा हे नुGहोस् )
समावे श ,Nछन् तर यितमा माQ सीिमत छै न।
**Zा[ कामदार (र मािथ ा या ग रए अनुसार िबरामीसँग स भािवत स पकमा भएका पिहलो उ रदायी ि ह ): िबरामीह को
dाहार गनz वा िबरामीह रा खएको #े Qह (जXै , वातावरणीय से वाह , अन-यु िनट pकGह ) मा काम गनz Zा[ dाहार
से िटङह का तलबी वा िबना तलबका कामदारह (जXै , िचिकwक, नसG , आिद)। यस समूहमा पारWBरक Zा[ dाहार कामदारह
समावे श ,नेछन् तर COVID-19 खोप िवतरण गनz वा बF िमलाउने औषिध िब€ेता, ‹ाŒा तथा रगत दान कामदार र सावG जिनक
Zा[ नसG र COVID-19 योगशाला कामदार र मोिटG िसयन, ि€याकमG गृ ह कामदार र अT मृ`ु dाहार पेशेवरह जXा कामदारह
सिहत आ•नो कामको अविधमा िबरामीह वा सवG साधारणसँ ग अिनय ©त सWकG भएका अT कामदारह पिन समावे श ,न सŽछन्।

सावजिनक ा
सेवा िडिभजन
ा
तथा मानव सेवा िवभाग
सं ामक रोग िनय ण ूरो
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