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राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल 

 

कोष्ट्िड – १९ को महामारी ष्ट्िरूद्ध अपाङ्गता समािेशी प्रष्ट्तकायय 

 

अपाङ्गता िएका व्यष्ट्ि तथा सम्बष्ट्धित सबै सरोकारिालाहरूका लाष्ट्ग सामाधय मागयदशयन 

A General Guidelines for Persons with Disabilities and All Stakeholders on Disability 

Inclusive Response Against COVID-19 Pandemic.   

१. उदे्दश्य 

विपद ् र महामारीको अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यविहरू विवभन्न अिरोधहरू र अपाङ्गताको आधारमा गररने 

विभेदको कारणले  सबैभन्दा धेरै जोविममा परेका हुन्छन ्भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गद ै हाल विश्वभर वतब्ररूपमा फैवलरहकेो 

कोवभड-१९ अथाात कोरोना भाइरसको महामारीको विरूद्धमा लड्न गररने, संक्रमणबाट जोवगने उपायहरू,  प्रवतकायाको 

तयारी, उपचार र राहतलाई अपाङ्गता समािेशी बनाउने उद्दशे्यले रावरिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले  अपाङ्गता भएका 

व्यवि लगायत सम्बवन्धत सबैका लावग यो मागादशान नेपालको सन्दभामा तयार गरेको हो ।  

२. कोष्ट्िड – १९ बाट अपाङ्गता िएका व्यष्ट्िहरू कसरी प्रिाष्ट्ित हनधछनन ् 

क) कोरोना भाइरससँग लडनको लावग सरकारले गरेका पिूातयारीको क्रममा गने विवभन्न प्रवतिन्धात्मक अिस्था (लक 

डाउन) मा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको दवैनक उपभोग्य िस्त,ु वनयवमत रूपमा पाइरहकेा स्िास्थ्य उपचार, थेरापी 

सेिा, वनयवमत रूपमा सेिन िा प्रयोग गनुापने औषधीहरू, परामशा सेिाहरू र स्िास्थ्य सम्बन्धी सामान िा 

उपकरणहरू (जस्तै स्पाइनल कडा इन्यरुी भएका व्यविहरूका लावग चावहने क्याथेटर, डाइपर, यरुरन व्याग, स्यावनटरी 

प्याड, वटस्यपुेपर) बाट बवचचत हुनपुने अिस्था हुन सक्छ जसले उनीहरूको स्िास्थ्य र सरसफाइमा थप समस्या 

उत्पन्न गछा ।   

ि) लक डाउनको अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यविहरूले यातायात सवुिधाहरू उपयोग गना पाउँदनैन ्र सामान्यतया 

उनीहरू बजारमा वकनमेल गना जान पाउँदनैन ् । अरू सरह पैदल वहडेँर बावहर जान अिरोध हनुे हुनाले दवैनका 

उपभोग्य िस्त ुसम्मको उनीहरूको पहुचँमा अिरोध उत्पन्न हुन्छ ।  

ग) लकडाउनको अिवध बढ्द ैजाँदा िाद्यान्न र दवैनक उपभोग्य िस्तकुो अभाि हुन सक्छ र यवद दवैनक सामान्य 

ज्यालादारी गरेर कमाइ गने अपाङ्गता भएका व्यविहरूका लावग लामो लकडाउनको अिवध वपडादायी र कष्टकर 

हुन सक्छ ।  

घ) कोरोना भाइरस, यसको संक्रमण र संक्रमणबाट बच्न अपनाउनपुने उपायहरू र सरकारले समय समयमा गररन े

वनणायहरूको बारेमा बारेमा वदइने सािाजवनक सचूनाहरू दृवष्टविहीन व्यवि, बवहरा व्यवि, अवटजम भएका व्यवि, 

बौवद्धक अपाङ्गता भएका र श्रिणदृवष्टविहीन अपाङ्गता भएका व्यवि लगायतका लावग पहुचँयिु नहुने कारणले 

र गंभीर शारीररक िा मानवसक अिस्थाको कारण कवतपय घरमै रवहरहने व्यविहरू समक्ष पयााप्त सचूनाहरू पगुेको 

हुदँनै ।  
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ङ) कोवभड – १९ सम्बन्धी सािाजवनक रूपमा उपलब्ध गराइने सचूनाहरूमा प्रयोग गररने भाषा, प्रस्तवुत र वचत्रहरू 

सरल नहुने कारणले गदाा पवन सबै अपाङ्गता भएका व्यविहरूमा सवह र पयााप्त सचूनाहरू पगुेको हुदँनै ।  

च) यवद अपाङ्गता भएका व्यविहरू कोवभड – १९ को संक्रमणमा परे भने उपचार गने िा स्िास्थ्य सेिा वदने स्िास्थ्य 

कमीहरूलाई संक्रमणबाट प्रभावित कुन प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई कस्तो प्रकारको व्यिहार गन े

भन्ने विषयमा जानकारी िा प्रवशक्षण नहुदँा उपचारको क्रममा समस्या हुने र अपाङ्गता भएका व्यविहरूले 

स्िास्थ्यकमीहरूबाट विभेदको सामना गनुापने अिस्था आउँछ ।  

छ) क्िारेन्टाइन स्थलहरू, संक्रमण परीक्षण गने ठाउँहरू, आइसोलेसन िाडाहरू यस सँग सम्बवन्धत सुविधाहरू (जस्तै 

शौचालय, वपउने पानीको सवुिधा) वनमााण गदाा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको लावग पहुचँयिु (जस्तै ह्वीलवचयर, 

िैशािी, सेतो छडी वलएर वहड्ँने व्यविहरूको लावग सहज र वनिााध आिागमन गना वमल्ने) बनाइएन भने अपाङ्गता 

भएका व्यविहरूलाई यस्ता स्थानहरूमा रान न संभि हुदँनै र उनीहरू विभेद र थप जोविममा पने संभािना हुन्छ ।  

ज) स्िस्थ्योपचार, सेिा, परामशा िा अपानाउनपुने सतका ताहरूको बारेमा दृवष्टविहीन, बवहरा व्यवि , सुस्त श्रिण व्यवि, 

श्रिणदृवष्टविहीन व्यवि, अवटजम, बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यविहरूसँग संचार गना आिाज, सांकेवतक भाषा, 

नोट टेकर, क्लोज क्यापसवनङ, सवचत्र, सरल भाषा, ट्याकटाइल जस्ता फरक फरक विवधहरूको अभािले गदाा 

अपाङ्गता भएका व्यविको लावग स्िास्थ्योपचार लगायत अन्य सेिाहरू प्रभावित हुन्छन ्। 

झ) व्यविगत सहयोगी, दोभाष ेर त्यस्तै िालको वनरन्तर मावनसको प्रत्यक्ष उपवस्थवत र सहयोग आिश्यक पने विवभन्न 

अपाङ्गता भएका व्यविलाई आइसोलेसन/क्िारेन्टाइनमा रहदँा स्ि-हरेचाह गना, सचूना प्राप्त गना र दवैनक जीिनमा 

सामान्य वक्रयाकलाप गनाको लावग समस्या पने हुन्छ ।    

ञ) क्िारेन्टाइनमा रहदँा िा आइसोलेसनको अिस्थामा रहदँा पाउनपुने सचूना, जानकारी, सल्लाह र परामशाहरू 

अपाङ्गता भएका व्यविहरूले उनीहरूको आिश्यकता अनकुुलका विवधबाट प्राप्त गना नपाउँदा संचारमा अिरोध 

भइ उनीहरूको अिस्था जोविमपणूा हुन सक्छ । 

ट) अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई दवैनक हरेचाह, स्याहार िा सेिा वदने अवभभािक िा सहयोगी व्यविको 

लापरबाही र अपाङ्गता भएका व्यविहरूले प्रयोग गने सहायक सामग्रीहरू अरू व्यविले जथाभािी छँुदा, 

चलाउँदा िा समाउँदा त्यसबाट उनीहरूमा संक्रमण हुन सक्छ । 

ठ) अपाङ्गता भएका पररिारका सदस्यहरुलाई संक्रमण भइ स्िास्थ्य संस्था िा आइसोलेनमा बसी उपचार गरररहकेो 

बेला घरमा रहकेा स्पाइनल इन्जरुी, बौवद्धक अपाङ्गता, अवटजम, श्रबणदृवष्टविवहन , मवरतरक पक्षघात जस्ता 

गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यविहरू हरेचाहको अभािमा झन गंभीर जोविममा पना सक्छन ्।   

३. नेपाल सकारका ष्ट्िष्ट्िधन ष्ट्नकाय र कोष्ट्िड – १९ ष्ट्िरूद्धमा प्रष्ट्तकाययमा संलग्न सरोकारिाला 

ष्ट्नकायहरूले ध्यान ष्ट्दनुपने कुराहरू    

क) सरकारले लक डाउनको अिस्थामा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको दवैनवक माथी पने थप प्रभािलाई मध्यनजर 

गरर दवैनक उपभोग्य सामग्रीहरूको िररद र उपलब्धता, दवैनक अवनिाया सेिन िा प्रयोग गन े औषधी (जस्त ै

हमेोवफवलया भएका व्यविहरूले प्रयोग गने फ्याक्टर), दवैनक प्रयोग गनुापने स्िास्थ्य उपकरण िा सामाग्री (जस्त ै

स्पाइनल कडा इन्ज्यरुी भएका व्यविहरूले प्रयोग गने क्यथेटर, डाइपर, यरुरन व्याग, स्यावनटरी प्याड, वटस्य ुपेपर 

लगायत), थेरापी सेिा, मनो परामशा सेिालाई वनरन्तरता वदलाउन र यसको लावग सम्पणूा सरुक्षाका उपायहरू 

अबलम्बन गराइ विशेष व्यिस्था गनुापछा । 

ि) लकडाउनको अिस्थामा हुने यातायातको असवुिधा र कवतपय अपाङ्गता भएका व्यविहरूले पैदल वहडेँर 

आफूलाई चावहने सामग्री गररद गना अिरोध हुने अिस्थालाई मध्यनजर गरर यस्तो अिस्थामा रहकेा अपाङ्गता 

भएका व्यविहरूको तथ्याङ्क वलइ छुटै्ट हटलाइन टेवलफोनको सवुिधा, एस.एम.एस., वभडीयोकलको सुविधा 

उपलब्ध गराइ उनीहरूको आिश्यकता अनसुारका सामग्री घरसम्म पयुााइवदने व्यिस्था गनुापछा ।       
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ग) कोरोना भाइरस, यसको संक्रमण र यसबाट बच्न हरेक व्यविले अपनाउनपुने उपायहरूको बारेमा वदइने सािाजवनक 

सचूना, जानकारी र सरकारले समयसमयमा गने आकवश्मक वनणायहरूको बारेमा वदने जानकारी र सचूनाहरू 

सबैलाई हुनेगरी सांकेवतक भाषा, अवडयो, वभजअुल, वचत्र र सरल भाषाको प्रयोग गरेर सबैको पहुचँ हुनेगरर प्रिाह 

गनुापने र यो यस्तो सचूना वनरन्तर प्रिाह गनुापछा  । सांकेवतक भाषा िा वभवडयोकलबाट सचूना वलनपुनेहरूका लावग 

लावग सरकारले दरु संचार कम्पनीहरूमाफा त वनिःशलु्क डाटा प्याक उपलब्ध गराउने व्यिस्था गनुापछा ।  

घ) क्िारेन्टाइन स्थालहरू, संक्रमण परीक्षण गने ठाउँहरू र आइसोलेसन िाडाहरू छनौट गदाा िा वनमााण गदाा उि 

स्थानहरूको भौवतक अिस्था, शौचालय र त्यहाँ उपलब्ध गराइने  अन्य सेिा सवुिधाहरू अपाङ्गता भएका 

मवहला, बालबावलका,  ह्वीलवचयर प्रयोगकताा, बैशािी प्रयोगकताा, दृवष्टविहीन व्यवि, बौवद्दक अपाङ्गता, 

अवटजम, हमेोवफवलया, मनोसामावजक अपाङ्गता भएका व्यविहरुका लावग पहुचँयिु बनाइनपुछा । यस्ता 

स्थानहरूमा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको लावग अपाङ्गता सूचना तथा सहयोग कक्ष स्थापना गररनपुछा । 

ङ) क्िारेन्टाइनमा रहकेो अिस्थामा िा कोही अपाङ्गता भएको व्यवि संक्रवमत भएको कारणले आइसोलेसनमा 

रान दा यवद नीजले आफ्नो शारीररक िा मानवसक अिस्थाको कारण कुनै वनयवमत औषधी सेिन िा प्रयोग 

गरररहकेो, कुनै स्िास्थ्य सम्बन्धी उपकरण िा सामग्री प्रयोग गरररहकेो भएमा सो कुरा वनयवमत हुने व्यिस्था 

वमलाउनपुछा । 

च) क्िारेन्टाइन स्थल, आइसोलेसन िाडाहरूमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरुको तथ्याङ्क स्पष्ट रूपमा रान नपुछा 

।  

छ) कोवभड – १९ विरूद्ध काम गना स्िास्थ्यकमीहरूलाई विवभन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई उपचार, 

सल्लाह, परामशाको क्रममा उनीहरूका विवशष्ट आिश्यकतालाई ध्यान पयुााइ काम गने बारेमा प्रवशक्षण वदनपुछा ।     

ज) अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई आिासीय सवुिधा वदएर राविएका स्थान जस्तै पसु्थाापना केन्र, विद्यालय 

अन्तगातका होष्टलेहरूमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरूमा कोरोनाको संक्रमण हुन नवदन, आिश्यक परीक्षण 

गना र संक्रवमत भएमा तत्काल उवचत व्यिस्था गना विशेष सतका ता अपनाउनपुछा  । 

झ) क्िारेन्टाइन जोन िा आइसोलेसन िाडाहरूमा प्रिाह गररने सचूनाहरू बवहरा व्यवि, दृवष्टविहीन व्यवि, बौवद्धक 

अपाङ्गता भएका व्यवि लगायत सबैको पहुचँ हुनेगरी सांकेवतक भाषा, ब्रले, अवडयो, वचत्र र पढ्न िझु्न सबैलाइ 

सहज हुने भाषा र विवधबाट उपलब्ध गराउनपुछा । 

ञ) क्िारेन्टाइन िा आइसोलेसनमा रान दा िा उपचारको क्रममा  व्यविगत सहयोगी, स्यारकताा, सांकेवतक भाषा 

दोभाष,े नोट टेकर चावहने अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई सरुक्षाका सबै उपाय अपनाइ यस्ता सेिाहरू उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गनुापछा ।  

ट) पणूा र अवत अशि (रातो पररचयपत्र र वनलो पररचयपत्र भएका) अपाङ्गता भएका व्यविहरूको लावग विशेष 

प्राथवमकता साथ सुविधाहरू उपलब्ध गराउनपुने र उनीहरूका लावग औषधी, उपचार लगायत भाइरसको 

संक्रमणबाट सरुवक्षत रहन यस्तो अिस्थामा हुने थप िचाको भारलाइ विचार गरर थप आवथाक सहयोग िा सामावजक 

सरुक्षा भत्ताको व्यिस्था गनुापछा । 

ठ) लकडाउनको अिस्थामा घरपररिार, कायाालय, संस्थावभत्र अपाङ्गता भएका व्यवि, अपाङ्गता भएका मवहला, 

बालबावलका मावथ हुन सक्ने संभावित वहसंा र दवु्यािहारको जोविमलाई मध्यनजर गद ै विशेष सतका ता 

अपनाउनपुने । जस्तै गनुासो वलने पहुचँयिु विवध र माध्यमहरू, तत्काल गनुासो सनु्ने, उद्दार गने र अपराधीलाई 

वनयन्त्रणमा वलने आवद ।  

ड) कोवभड – १९ को वनयन्त्रण र यसबाट बच्ने विषयमा गररने तयारीका लावग राज्यका सबै तहमा गठन गररन े

संयन्त्रहरूमा अपाङ्गता भएका व्यविहरुको संस्थागत प्रवतवनवधत्ि गराउने ।   

४. उपचारमा संलग्न स्िास््यकमीहरूले ध्यान ष्ट्दनुपने कुराहरू 

क) अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अिस्था अनसुार कसरी संचार गने र व्यिहार गने भन्ने विषयमा पणूा जानकारी 

रान ने र यसको लावग सम्बवन्धत विज्ञहरूसँग सहयोग िोज्ने ।  
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ि) स्िास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह, सझुाि र परामशा वददँा संचारको उपयिु विवध अपनाउने र अपाङ्गता भएका व्यविल े

पयााप्त रूपमा िझेुका छन ्भन्ने कुरामा सवुनविन हुनपुछा ।  

५. थेरापी िा पुस्थायपना सेिा प्रदान गरररहेका पुनस्थायपना केधर िा आिासीय सूष्ट्ििा संचालन गरररहेका 

ष्ट्नकायहरूले ध्यान ष्ट्दनुपने कुराहरू ।  

क) समहुमा गररने थेरापी (Group Therapy) कोरोना भाइरसको माहामारी वनयन्त्रणमा नआउन्जेल सम्म 

नगराउने ।  

ि) थेरापीको विषयमा घरमा गने अभ्यासहरु वसकाउने िा टेवलफोन, भाइिर, ह्वाट्स एप, स्काइप िा म्यासेन्जरको 

माध्यमबाट परामशाहरू वदने िा फलोअप गने  ताकी व्यविले पनुस्थाापना केन्रमा नआइकनै घरैमा त्यस्ता 

सेिाहरू वलन सकुन ।  

ग) सहायक सामग्री सफा रान न र संक्रमणमिु गराउने उपायहरूको बारेमा वसकाउने ।  

घ) सहयोगील ेहरेचाह गदाा ध्यान वदनपन ेकुराहरुको बारेमा सहयोगीलाई विस्ततृ जानकारी गराउने र वसकाउने ।  

ङ) होम वभवजटहरु गना जाँदा सरसफाईमा ध्यान वदने जस्तै मास्क लाउने, उपचार िा कुनै सहयोग गनुा अवघ र 

पवछ हात धनुे ।  

च) आिास र आिासीय सवुिधालाई संक्रमण मिु रान ने सबै उपायहरू अपनाउने । बावहरबाट हुने आितजाित 

संक्रमण समाप्त नभइन्जेल सम्मको लावग रोक्ने र यवद कोवह आउनै पने पररवस्थवत भएमा सािनु पानीले हात 

धनुे, मास्क लगाउने, सामावजक दरुी कायम गने र स्यानीटाइजरको प्रयोग गने कुराको पणूा पालना गराउने । 

छ) आिासमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरू समक्ष सबै उपयिु िा पहुचँयिु विवध अपनाएर भाइरस, 

यसको संक्रमण र संक्रमणबाट बच्न अपानउनपुने उपायहरूको बारेमा सचूनाहरू पयुााउने । 

ज) आिासमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको स्िास्थ्य अिस्थाको बारेमा वनयवमत रूपमा जानकारी वलने 

र कुनै लक्षण दवेिएमा तत्काल स्िास्थ्यकमीको सहयोग वलने ।  

झ) आिासमा रहकेा अपाङ्गता भएका व्यविहरूलाई वनयवमत रूपमा सािनु पानीले हात धनुे, स्यावनटाइजरको 

प्रयोग गने र सामावजक दरुी कायम गने जस्ता वनयमहरूको पालना गराउने ।  

६. अपाङ्गता िएका व्यष्ट्ि, पररिारका सदस्य र उनीहरूका सहयोगी, सेिा िा स्याहार पुयायउने 

व्यष्ट्िले ध्यान ष्ट्दनुपने कुराहरू ।  

क) ज्िरो, िोकी लागेको िा सास फेना गाह्रो भएको व्यवि बाट सहायक सामग्रीहरु टाढा रान ने । कुनै पवन 

कारणले सहायक सामग्रीहरु यवद त्यस्ता व्यविको सम्पका मा आएमा प्रयोग गनुाभन्दा पवहले सामग्रीलाई 

अल्कोहल भएको स्यानीटाइजर िा वनसंक्रामकको (disinfectant) प्रयोग गरर वकटाणरुवहत गनुापदाछ | 

ि) अपाङ्गता भएको व्यविले सहयोगीसँग तपाँइले सेिा वलँदा सेिा वलने वदने दिुैले अवनिाया मास्क प्रयोग गने 

र हात साबनु पानी िा स्यावनटाइजरले सफा गने ।  

ग) तपाँइ िा तपाँइको सहयोगीलाई ज्िरो आएको िा िोकी लागेको छ भने यस्तो अिस्थामा सहयोग नवलई  

दिुैले तरुून्तै नवजकको स्िास्थ्य संस्थामा गई तत्काल वचवकत्सकको सल्लाह वलने । 

घ) िोक्दा, हावच्छउँ गदाा, नाक, मुि कुवहनो िा वटस्य ुपेपरले छोप्ने र प्रयोग गरेको वटस्य ुपेपर विको भएको 

फोहर फाल्ने भाँडोमा फाल्ने र साबनु पानीले वमवचवमवच हात धनुे िा अल्कोहल भएको स्यावनटाइजर प्रयोग 

गने ।  
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ङ) सेिा ,स्याहार िा हरेचाह गने व्यविले मिुमा मास्क लगाउने र सेिा वददँा जस्त ैसतुाउने ,उठाउने ,शौचालय 

लाने ,ििुाउने ,सफा गररवदने जस्ता शरररमा हात पने कामहरू गनुाभन्दा पवहल ेआफ्ना हात सािनु पानीले 

धोएर मात्र गने । 

च) अपाङ्गता भएका व्यविलाई दवैनक रूपमा सेिा िा स्याहार वददँ ैआएका व्यविहरू (िास गरेर अवभभािक) 

ले यवद कुनै कारणिस आफूमा कोवभड – १९ को संक्रमण दवेियो भने उि वनयवमत स्याहार ससुार िा 

सेिाको कामको लावग अको विकल्प के हुने भन्ने बारेमा पिूा तयारी गने ।     

छ) सरसफाईको लावग चावहने महत्िपणुा सामग्रीहरू जस्तै साबनु, स्यानीटाईजर, वबको भएको भाडँो र वटस्य ुपेपर 

आफु सँगै िा नवजकै रान ने । 

ज) यवद तपाँइलाई सरसफाई गनाका लावग सहयोगीको मद्दत आिश्यक पने भएमा सहयोगीले हात धोई मास्क 

लगाएर मात्र सहयोग गना लगाउने ।  

झ) बेला बेलामा सहायक सामग्रीको हातले समावतरान न ु पने ठाउँहरूमा जस्त ै व्हील्चेयरको पशु ररम र पशु 

ह्यान्डल, ब्रके, बैशािी र छडीको समात्ने ठाउँ र चस्मा प्रयोग गनेहरूले चस्माहरू, श्रिणयन्त्र प्रयोग गनेल े

श्रिण यन्त्र स्यानीटाइजरले सफा गने र त्यसपछी आफ्नो हात साबनु पवन िा स्यानीटाइजरले सफा गरेपवछ 

मात्र प्रयोग गने ।  

ञ) अपाङ्गता भएका व्यविहरूले प्रयोग गने सहायक सामग्रीहरू अन्य व्यविहरूले अनािश्यक रूपमा छुने िा 

चलाउने िा हातले छोइवदने जस्ता कामहरू नगने । 

ट) आफ्नो शारीररक िा मानवसक अिस्थाको कारणले िा अन्य स्िास्थ्य सम्बन्धी कारणले वनयवमत सेिन िा 

प्रयोग गनुापने औषधी िा स्िास्थ्य सम्बन्धी उपकरण प्रयोग गरररहनपुन ेभए त्यस्ता उपचारात्मक सामग्रीको 

जगेडा रान ने । 

ठ) लकडाउनका वनयमहरूको पणूा पालना गरेर घरवभत्रै बस्ने, आफू वभडभाडमा नजाने ,आफ्ना सहयोगी र 

अरूलाई पवन वभडभाडमा नजान सझुाि वदने साथै हात वमलाउनुको सट्टा नमस्कार गने । 

ड) साकेवतक भाषा प्रयोग गदाा पटक पटक हात मिु नाक आिा नवजक लैजान ुपने िा छुनपुने भएकाले पटक 

पटक साबनु पावन िा सेवनटाइजरले हात सफा गने ।  

७. अपाङ्गता िएका व्यष्ट्िका संस्था, नागररक समाज, अपाङ्गता के्षत्रमा काम गने संघसंस्थाहरू 

र सेिा प्रदायक संस्थाहरूले खेल्नुपने िूष्ट्मका  

क) सािाजवनक प्रवतिन्धको अिस्थामा विवभन्न संचार माध्यमहरूमाफा त (टेवलफोन, स्काइप, म्यासेन्जर, 

फेसिकु, टूिीटर, ह्वाट्स एप, मोिाइल, इमेल) अपाङ्गता भएका व्यविहरूको अिस्थाको बारेमा 

जानकारी वलने र कुनै सहयोगको जरूरी भएमा सम्बवन्धत सरकारी वनकायसँग समन्िय गराउने ।  

ि) कोरोना भाइरस, यसको संक्रमण र यसबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा आवधकाररक सचूनाहरू धेरै भन्दा 

धेरै अपाङ्गता भएका व्यविहरू समक्ष पयुााउने ।  

ग) अपाङ्गता भएका व्यविमा भाइरस संक्रमणको लक्षण दवेिएको कुनै जानकारी आएमा र स्िास्थ्य 

कमीको सहयोग वलन समस्या भएमा आिश्यक समन्िय गरर स्िास्थकमीको पहुचँमा पयुााउन पहल गने 

। 

घ) अपाङ्गता भएका व्यविलाई अपाङ्गता भएकै कारणले उपचार िा सेिा सवुिधामा कुनै विभेद भएमा 

सम्बवन्धत वनकाय र संचार माध्यममा आिाज उठाउने, जनिकालत गने ।  

ङ) सािाजवनक प्रवतबन्धको अिस्थामा रहदँा सेिा सवुिधामा पहुचँ प्राप्त गना कुनै अपाङ्गता भएका 

व्यविलाई समस्या भएमा सहवजकरण र समन्िय गने ।  
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च) कोवभड – १९ विरूद्धको प्रवतकायालाई अपाङ्गता समािेशी बनाउने सरकार, अन्तराावरिय समदुाय, 

रारिसंघीय वनकायहरूमा आिाज उठाउने, सझुाि र सल्लाहहरू उपलब्ध गराउने ।  

छ) सरकारले गरेका राहतका कायाक्रमहरूमा सघाउने र यसलाई अपाङ्गता समािेशी बनाउन सहजकताा र 

विज्ञको भवूमका िेल्ने ।  

 

२०७६ साल चैत्र १७ गते  


