“ कोभभड-१९ को समुदाय स्तरमा संक्रमणको
अवस्थामा के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज
पड्ताल कायय (CICT)”
प्रोटोकल
(भमभत: २०७७ जेष्ठ १७)

इभपडेभमओलोजी तथा रोग भनयन्रण माहाशाखा
स्वास््य सेवा भबभाग
स्वास््य तथा जनसंखा मन्रालय

पृष्ठभूभम
नेपालमा कोभभड-१९को संक्रमण समुदायमास्तरमा फै भलएको र ददन प्रभतददन भबरामीकको दर बढ्दै गईरहेको
अवस्थामा संक्रमणको चक्र तोड्न रोगको रोकथाम तथा भनयन्रणका दक्रयाकलापहरु संचालन गनुय अत्यावस्यक
छ I व्यापक के श अनुसन्धान र कन्याक्ट ट्रेससग, परीक्षण, क्वारे भन्टन तथा घर आइसोलेसनमा बसेका
व्यभिहरुको भनगरानी, तथा स्वास््य सुरक्षाको मापदण्डको अभनवायय पालना गरे मा मार संक्रमणको चक्र तोड्न
सदकन्छ Iसमयमानै के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल गरे मा ८५% सम्म थप संक्रमण रोकथाम गनय
सदकने भएकोले समुदायस्तरमा संक्रमण फै भलएको अवस्थामा पभन के श अनुसन्धान र कन्याक्ट ट्रेभसङ अत्यन्त
जरुरी छ I के श अनुसन्धान र कन्याक्ट ट्रेभसङ काययलाई सहज गनय २०७७ बैशाख ३० गते “कोभभड-१९ का
लाभग के श अनसुन्धान तथा कन्याक्ट खोजपड्ताल टीम पररचालन अन्तररम भनदेभशका, २०७७” प्रकाभशत
गररएको भथयो, साथै २०७७ जेष्ठ २४ मा के श अनसुन्धान तथा कन्याक्ट खोजपड्ताल कायय संचालनको लाभग
काययभवभध “Standard Operating Procedure for Case Investigation and Contact Tracing of
COVID-19” जारी गररएको भथयो I संक्रमणको कु नै पभन स्वरूपमा के श अनुसन्धान, कन्याक्ट ट्रेससग र फलो
अप कायय अत्यावश्यक हुन्छ I २०७८ बैशाख ६ को राजपरमा प्रकाभसत आदेश “ नयााँ भेरीएन्ट सभहतको
कोभभड-१९ महामारीको दोश्रो लहर रोकथाम तथा भनयन्रण सम्बन्धी आदेश, २०७८” मा पभन के श
अनुसन्धान र कन्याक्ट खोजपड्ताल काययलाई उच्च प्राथभमकता ददइएको छ I
सङ्क्क्रमणको स्तर अनुसार के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज्ने कृ याकलापहरुलाई पररमार्जजत गनुय पने
देभखन्छ I यसै सन्दभयमा भवस्व स्वास््य संगठन द्वारा १ फे ब्रुअरी २०२१ मा प्रकाभशत “Contact tracing in
the context of COVID-19” अन्तररम भनदेभशकामा आधाररत भई यो “कोभभड-१९को समुदाय स्तरमा
संक्रमण फै भलएको अवस्थामा के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल प्रोटोकल” तयार गररएको छ ।
SARS- COV 2 संक्रमणको भवभभन्न स्वरूप (transmission scenarios)

भवस्व स्वास््य संगठन द्वारा ४ नभेम्बर २०२० मा प्रकाभशत “Considerations for implementing and
adjusting public health and social measures in the context of COVID-19” र १६ भडसेम्बर
२०२० मा प्रकाभशत “ Public Health surveillance for COVID-19” नामको अन्तररम भनदेभशका
अनुसार संक्रमण लाई ४ स्वरूपमा भबभाजन गनय सदकन्छ I
१) सुन्य के श- व्यापक र द्रुत रोग भनगरानी (Surveillance) गदाय पभन कोभभड-१९ का कु नै पभन
नया संक्रभमत भबगतका २८ ददनको अबभधमा देखा परे न भने, समुदायमा सुन्य के शको अवस्था
मान्न सदकन्छ I सुन्य के श भएको बेला संक्रमणको जोभखम अत्यन्त न्युन रहेको मान्न सदकन्छ I

२) छररएर रहेका (sporadic) के शहरु- भबगतको १४ ददनमा भनदान भएका सबै कोभभड-१९ का
संक्रभमतहरु छररएका वा बाभहरबाट भभभरएका अथवा बाभहरबाट भभभरएका के शसंग जोभडएका
छन् र स्थानीय तहमा संक्रमण फै भलएको कु नै भनभस्चत संकेत छैन भने के शहरु छररयका छन् र
जोभखम न्युन रहेको मान्न सदकन्छ I
३) क्लस्टरमा रहेका के शहरु- भबगतको १४ ददन भभर भनदान गररएका सबै कोभभड-१९ का
संक्रभमतहरु भनभस्चत समूह/ क्लस्टरमा भसभमत रहेको र बाभहरबाट भभभरएका के शहरुसंग
सम्बन्ध नदेभखएको र यस्ता क्लस्टरहरु कु नै भनभस्चत समय, भौगोभलक स्थान वा एकै संक्रमणको
श्रोतसंग जोभडएको छन् भने के शहरु क्लस्टरमा छन् र संक्रमण फै भलने जोभखम सामान्य रहन्छ I
४) समुदायमा सक्रमण- भबगतको १४ ददन भभर भनदान गररएका कोभभड-१९ का संक्रभमतहरु
भनभस्चत समूह/ क्लस्टरमा भसभमत नरहेको र कु नै भनभस्चत समय, भौगोभलक स्थान वा एकै
संक्रमणको श्रोतसंग जोभडएका छैनन् भने समुदायमा के शहरु फै भलएको र संक्रमण फै भलने जोभखम
सामान्य देभख उच्च भएको मान्न सदकन्छ I
-

समुदायमा सक्रमण (स्तर १)- संक्रभमत व्यभिहरु कु नै भनभस्चत जनसंख्यामा देख्न
सदकन्छ र संक्रमण फै भलने जोभखम सामान्य रहन्छ I

-

समुदायमा सक्रमण (स्तर २)- संक्रभमत व्यभिहरु कु नै भनभस्चत जनसंख्यामा
नरहने र संक्रमण फै भलने जोभखम मध्यम रहन्छ I

-

समुदायमा सक्रमण (स्तर ३)- संक्रभमत व्यभिहरु कु नै भनभस्चत जनसंख्यामा
नरहने र संक्रमण फै भलने जोभखम उच्च रहन्छ I

-

समुदायमा सक्रमण (स्तर ४)- संक्रभमतहरु समुदायमा व्यापक रुपमा फै भलएको र
संक्रमण फै भलने जोभखम अत्यन्त उच्च रहन्छ I

संक्रमणको भवभभन्न स्वरूपमा के श अनुसन्धान, कन्याक्ट ट्रेससग र फलो अपको कायय
संक्रमणको भवभभन्न स्वरूपमा के श अनुसन्धान, कन्याक्ट ट्रेससग र फलो अपको कायय भनम्न अनुसार गनय
भसफाररस गररन्छ :
१) सुन्य के श- के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल गनयको लाभग व्यभिहरु तथा समुहको
पभहचान गने र आवश्यक ताभलम, अभभमुखीकरण गरर दक्ष के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट
ट्रेससग समूह गठन गने I
२) छररएर रहेका (sporadic) के शहरु- सबै भनभस्चत के शहरुको घभनभूत के श अनुसन्धान गरर
कन्याक्टहरु पभहचान गने र उनीहरुको अन्तरबाताय गरर १० ददन सम्म भनगरानी गने I

३) क्लस्टरमा रहेका के शहरु- सबै भनभस्चत के शहरुको व्यापक र घभनभूत के श अनुसन्धान गरर
कन्याक्टहरु पभहचान गने र उनीहरुको अन्तरबाताय गरर १० ददन सम्म भनगरानी गने साथै
संक्रमण फै लाउने घटना/ समय (event/ time) को पभहचान गने I
४) समुदायमा सक्रमण- यस्तो अवस्थामा सबै भनभस्चत के शहरुको घभनभूत के श अनुसन्धान,
कन्याक्ट पभहचान र उनीहरुको अन्तरबाताय, १० ददनसम्म भनगरानी गनय नसके ता पभन के श
अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोजको कृ याकालापलाई थोरै पररमार्जजत गरर के न्द्रीकृ त
(targated) रुपमा सुचारु गनुयपछय I बढी संक्रमणको जोभखममा रहेको कन्याक्टहरुलाई
प्राथभमकता ददई के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोजको कृ याकलाप गनय सदकनेछ I
समुदाय स्तरमा सक्रमण फै भलएको अवस्थामा के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल काययमा
स्वास््यकर्जमको भूभमका
के श अनुसन्धान र कन्याक्ट पभहचान:
-

२४ घण्टा भभर सन्क्रभमत ब्यभिको अन्तवायताय गरी कन्याक्ट पभहचान गने I

-

सके सम्म प्रत्यक्ष अन्तवायता गने अथवा प्रत्यक्ष भेट घट गने सम्भावना नभएमा फोन वा अन्य भचुयअल
माध्यमबाट अन्तवायताय भलने, फारममा भववरण भने र स्वास््य सम्बन्धी परामशय ददने I

-

के शहरुको भवस्तृत अनुसन्धान गदाय स्रोत पता लगाउन सदकएन, के शलाई कु नै पभन क्लस्टर (भनभस्चत
भूगोल, समय, स्थान आदद) संग सम्बन्ध स्थापना गनय सदकएन तथा समुदाय स्तरमा व्यापक संक्रमण
फै भलएको प्रमाण प्राप्त भएमा के शहरुको स्रोत पता लगाउन करठनाई भएता पभन यस्तो अवस्थामा
सम्पकय मा आएका कन्याक्टहरुको व्यापक पभहचान र खोज पड्ताल काययलाई सुचारु गनुय पने हुन्छ I

-

कन्याक्टहरुको खोज पड्ताल, अन्तवायताय र फलो अप कायय तल उल्लेभखत लभक्षत कन्याक्टहरुमा
भसभमत गनय सदकन्छ, जस्तै

घरका सबै सदस्यहरु



भीड र बन्द कोठामा ( होटल, बैठक, जेल, होस्टेल आदद) रहेका नभजकको सम्पकय हरु
(२ भमटर भन्दा कम दुरीमा भबना मास्क १५ भमनेट भन्दा बढी)



भबवाह, भोज जस्ता सामाभजक तथा सांस्कृ भतक दक्रयाकलापहरुमा नभजकको सम्पकय मा
रहेकाहरु (२ भमटर भन्दा कम दुरीमा भबना मास्क १५ भमनेट भन्दा बढी)

कन्याक्टको अन्तवायताय:
-

सन्क्रभमत ब्यभिको अन्तवायताय पभछ पभहचान भएका लभक्षत कन्याक्टहरुलाई ४८ घण्टा भभर सम्पकय
गरर अन्तवायताय भलनु पदयछ I

-

सके सम्म प्रत्यक्ष अन्तवायता गने, यदद प्रत्यक्ष भेटघाट गने सम्भावना नभएमा फोन वा अन्य भचुयअल
माध्यमबाट अन्तवायताय भलने, फारममा भववरण भने र स्वास््य सम्बन्धी परामशय ददने I

-

भनभस्चत के शको सम्पकय मा आएको कन्याक्टहरुलाई ५ देभख ७ ददन भभर परीक्षण गने, यदद कोभभड१९ को लक्षण देभखएमा तुरुन्त टेस्ट गनय परामशय ददने I

-

परीक्षणको नभतजा जेसुकै आएता पभन १० ददन सम्म अभनवायय घरमै एकान्तबासमा बस्ने र यदद
स्वास््यमा करठनाई देभखएमा तुरुन्त अस्पताल जाने अथवा स्वास््यकमीलाई सम्पकय गनय सल्लाह ददने

कन्याक्ट फलो अप:
-

नभजकको कन्याक्टलाई १० ददन सम्म (३, ७, १० ददन) अभनवायय फलो अप गने I

-

फोन वा अन्य भचुयअल माध्यमबाट अन्तवायताय भलन सदकन्छ I

-

लभक्षत नभजकका कन्याक्टहरुमा फलो अप कायय भनम्न अनुसार प्राथभमकतामा राखेर गनय सदकन्छ


नभजकका कन्याक्टहरु जो बढी सम्पकय मा (high exposure) आएकोले संक्रमणको
उच्च जोभखममा छन् जस्तै स्वास््यकमी, सुरक्षाकमी आदद I
बढी जोभखममा रहेका नभजकका कन्याक्टहरु (६० बसय भन्दा माभथका बृद्ध,



ददघयरोगीहरु, गभयवती मभहलाहरु आदद) जसमा यो रोगले जरटल समस्या भनम्त्याउन
सक्छ र जस्लाई अस्पतालमा प्रेषण गनुय आवश्यक हुन सक्छ I

अभभलेख र प्रभतबेदन:
-

समुदायमा सक्रमण फै भलएको अवस्थामा के श अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल काययलाई
सहजीकरण गनय भडभजटल मध्यम प्रयोग गनय भबश्व स्वास््य संगठनले भसफाररस गरे को छ I तसथय के श
अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल काययबाट आएको त्यांकलाई IHMIS को Information
Management Unit (IMU) मा अभभलेखन र प्रभतबेदन गनुय पछय I

