प्रेस विज्ञप्ती (तत्काल सम्प्प्रेषणका लागि)
सेभ द गिल्ड्रेनद्िारा नेपाल सरकारलाई १ हजार ७ सय ४३ सेट व्यक्ततित सुरक्षा सामग्री
(वपवपई) र अत्यािश्यक स्िास््य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं (२१ िैशाख २०७७) : सेभ द गिल्ड्रेनले नेपाल सरकारलाई कोभभड-१९ (कोरोनाभाईरस)को
संक्रमण रोतन सघाउने उद्दे श्यले १ हजार ७ सय ४३ सेट व्यक्ततित सरु क्षा सामग्री (वपवपई) र
अन्य अत्यािश्यक स्िास््य सामग्रीहरु प्रदान िरे को छ । स्िास््य तथा जनसंख्या मन्री
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कायाालयद्िारा स्िास््य तथा जनसंख्या मन्रालयलाई उतत सामग्री हस्तान्तरण िररएको हो ।
सामग्री हस्तान्तरण कायाक्रममा बोल्ड्दै मन्री ढकालले भन्नुभयो, "सेभ द गिल्ड्रेनले प्रदान िरे को
सहायताले सरकारलाई स्िास््य सेिा सुदृढीकरण िना र स्िास््यकमीहरुलाई कोभभड–१९ को
संक्रमणबाट रोतन सहयोि िनेछ । त्यसकारण, यो सहायताले सुदृढ स्िास््य सेिा र कोभभड–१९
को संक्रमण तनयन्रणमा सघाउनेमा म विश्िस्त छु "
सेभ द गिल्ड्रेनले उपलब्ध िराएका व्यक्ततित सुरक्षा सामग्री (वपवपई) सेट विश्ि स्िास््य
संिठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका रहे का छन ् । "हाम्रो प्राथभमकता कोभभड१९ को संक्रमण फैभलनबाट रोतनका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत िने र अतत सीमान्तकृत
समुदाय विशेषिरी जोखखममा रहे का बालबाभलकाहरुसम्प्म स्िास््य सेिाको पहुुँि सुतनक्श्ित
िराउने रहे को छ । नेपालको स्िास््य प्रणालीको सुदृढीकरणका क्षेरमा सेभ द गिल्ड्रेन तनरन्तर
क्रक्रयाभशल रहने, स्िा्यकमीहरूलाई जीिन बिाउका सामग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध िराउने र
सहयोि िने कायामा प्रततबद्ध रहे को छ," सेभ द गिल्ड्रेन नेपालका अन्तररम राक्रिय तनदे शक
बन्दना ररसालले भन्नभ
ु यो ।
सेभ द गिल्ड्रेनले आफ्नो तनयभमत र ग्लोबल फण्डको आगथाक सहायता प्राप्त पररयोजनाहरुबाट
संघीय, प्रादे भशक र स्थानीय सरकार माफात ् कोभभड-१९ सुँि सम्प्बक्न्धत सेिाका लागि तत्काल
आिश्यक पने मेडडकल र अन्य सामग्रीहरु उपलब्ध िराई सहयोि िरररहेको छ । साथै, सेभ द
गिल्ड्रेन थप २ हजार सेट व्यक्ततित सुरक्षा सामग्री (वपवपई) को खररद प्रक्रक्रयामा पतन रहे को छ
। सेभ द गिल्ड्रेनले आफ्ना तनयभमत कायाक्रमहरु र ग्लोबल फण्ड पररयोजना माफात ् संघीय, प्रदे श

तथा स्थानीय सरकारका सम्प्बक्न्धत मन्रालय तथा तनकायसुँिको सहकायामा मेडडकल र अन्य
सामग्रीहरु प्रदान िरररहे को छ ।
जसमा तिारे न्टाइन केन्रहरु बनाउन सहयोि िने, स्िास््य तथा सरसफाईका सामग्रीहरु उपलब्ध
िराउने, स्िाब संकलनका बारे मा स्िास््यकमीहरुलाई अभभमुखीकरण कायाक्रम सञ्िालन िने,
स्िास््यकमीहरुका लागि सहायक सामग्रीहरु जस्तै इन्रारे ड थमोभमटर, एन-९५ मास्क, काडडाआक
मोतनटर, इलेक्तिक सतसन मेभसन, ईभसजी मेभसन लिायत उपलब्ध िराएको छ । साथै, राक्रिय
स्िास््य भशक्षा सूिना सञ्िार केन्रसुँिको सहकायामा राक्रिय तथा स्थानीय रे डडयोहरु माफात ्
बालबाभलका तथा समग्र जनमानसलाई लक्षक्षत िरी कोभभड-१९ सुँि सम्प्बन्धी सूिनाहरु प्रिाहका
कायाहरु समेत िरररहे को छ ।
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