‘किभिड-१९ िो सन्दर्भमा कोपासा (COPASAH) को एक्यबद्दता सन्दे श’
आदरणीय साथीहरु, सहिर्मीहरु र सम्बन्न्ित सम्पुर्भ व्यक्तित्वहरु ,
यो विषर्म पररन्थथततर्मा, थिाथ्यर्मा उत्तरदातयत्ि र सार्मान्िि िाययिा तिन्म्त अभ्यासितायहरूको सर्मुदाय
(COPASAH ) िो तर्य बाट हामी एतयबद्दिा ििाउि चाहान्छौ । अहहले अभ्यासकिाभहरू र ििहहतिो
ििालत गिेहरु, भसर्मान्तिृत िितािो थिाथ्यिा तिन्म्त अग्रपंन्क्तिा रक्षििा रुपर्मा छ्ि ।
विश्िब्यापी रुपर्मा र्ैभलरहे िो िोरोिा

र्महार्मारीले प्रिावित बबरार्मीहरु र यस र्महार्मारी

रोक्ि

लागगपिुयिएिा सम्पुणयलाई सन्म्िएिा छौं ।
विभिन्ि संघसंथथा साथै ततििा सदथयहरु र विश्ििर िाययरत गिकित्सिहरु - अभियन्ताहरु,
अग्रपंन्क्तिा थिाथ्यसेिा प्रदायि लगायतिा थिाथ्यिर्मीहरु, अिुसन्िाििताय एिर्म भशक्षा सम्बद्ि
ब्यन्क्तहरु साथै िोखिर्मपूणय सर्मुदायिो हहतिा तिन्म्त िाययरत संथथाहरुसँग सम्बद्ि िइ िार्म गिय
पाउँ दा िोपासा (COPASAH) लाई गिय र्महसुस हुन्छ । विश्िव्यापी र्महार्मारी किभिड-१९ िो रोिथार्मिा
िाययहरु र यो न्िम्र्मेिारी पारदशी रुपर्मा बहि गिे अभ्यासितायहरुबाट िोपासा (COPASAH) िा
संिालि पररषद र सगििालय, उत्साहहत एिर्म उत्प्रेररत छौं ।
िोभिड-१९ िो विश्िव्यापी र्महार्मारीले हाम्रा ववद्यमान िर्मिोर थिथ्य पद्दततलाई िि
ु ौती हदएिो छ ।
अब ििे हाम्रा दे शहरुिा िेतत्ृ िहरुलाई ; ििथिाथ्यिा स्रोतिो अभििद्
ृ गि गिय, उगित आपतिालीि
बिेटिो बबतियोिि गदाय थिाथ्यिर्मीले पाउिुपिे व्यन्क्तगत सुरक्षा सार्माग्रीिो सुतिन्श्ितता गियका
साथसाथै थिाथ्य संथथाहरुर्मा थिच्छ पािी र साबुिले हात िुिे लगायतिा संक्रर्मणिो िोखिर्म रोक्िे
प्रबन्ि गिय िक्ििाउिे र पैरिी गिे बेला िएिो छ । यस सन्दियर्मा, विश्ि थिाथ्य संगठििा
र्महातिदे शि

डा टे ड्रोसले िोभिड-१९ िो र्महार्मारीिो अिथथार्मा यसबाट िोगगििा तिन्म्त सबैलाई

हात िुि आव्हाि गरे िो थर्मरणीय छ ।

हालै १३ र्मािय २०२० र्मा िारी हातिि
ु े सम्बन्न्ि यतु िसेर्िो त्यपष्ृ ठ ( फ्याक्ट भसट) ले सर्मेत उजागर
गरे को छ - "उपयुक्त तररिाले साबुि पािीले हात िि
ु ु िोभिड-१९ सँग लड्िे र्महत्िपुणय उपाय िएपति
दसौं लाि र्मातिसहरुिो पहुँिर्मा हात िि
ु े सवु ििा छै ि, अहहलेिो त्यांि अिस
ु ार िम्र्मािम्र्मी ववश्वका
प्रत्यि ५ ििा र्मध्य ३ ििाले र्मात्र सार्मान्य हात िुिे सुबबिा उपिोग गरररहे िा छि ।"
उक्त त्यपष्ृ ठले तिम्िभलखित िुराहरुलाइ सर्मेत बबशेष िोड हदएिो छ :
● विश्ििो ४०% ििसंख्या अथिा िररब ३ अरब र्मातिसहरू घरर्मा साबि
ु पािी ले हात िुिबाट
बन्न्ित छि । अततिर्म ववकससि दे शहरुर्मा ििे घरर्मा हात िुिे सुबबिा बाट िररब तीि िैथाइ
र्मातिसहरू बन्न्ित छ्ि ।
● िररब ४७% विद्यालयहरु साबुि पािीले हात घुिे सुवििा हदि सकिरहे िा छै िि ् िसिा िारण
उक्त असबु बिाले िररब ९० िरोड विद्याथीहरुलाइ प्रत्यक्ष रुपर्मा असर गरररहे िो छ । विश्ििा
एि ततहाइ विद्यालयहरु र अततिर्म वििभसत दे शिा आिा विद्यालयहरुर्मा बालबाभलिाहरुिा
तिन्म्त हात िि
ु े ठाउँ िो ब्यबथथा िै गररएिो छै ि ।
● १६% थिाथ्य संथथाहरु अथिा िररब ६ र्मध्ये १ संथथार्मा हातिुिे उगित ब्यबथथा छै ि िसर्मा
शौिालयर्मा सर्मेत साबुि पािीले हातिुिे सुवििा उपलब्ि छै ि ।
िोरोिा िाइरसले, ििथिाथ्यिो आिारिूत विगििा रुपर्मा रहे िा थिच्छ वपउिे पािी र हातिो सरसर्ाइ
िथता आिारिूत सुवििार्मा सर्मेत िोखिर्मर्मा बाँिेिा सर्मुदायिो पहुँि छै ि िन्िे उिागर गररहदएिो
छ । अहहलेिै पति, िेरैिसो दे शहरुर्मा अग्रपंन्क्तर्मा रहेर थिाथ्य सेिा प्रदाि गिे थिाथ्यिर्मीहरु िै
पति साधारर् र्माथि र ग्लोब्स िथता सरु क्षािा साििहरुिो अपयायप्तताले आर्ैलाइ िोभिड १९ िथता
संक्रर्मणिो िोखिर्मबाट बिाउि र अरुलाइ संक्रर्मण सिय िहदि संघष
य य गदै छ्ि ् ।

िितािो थिाथ्यिो रक्षिहरु र थिाथ्यिर्मीहरुिो सर्मह
ु िो रुपर्मा यो विषर्म पररन्थथर्मा हार्मी
तिम्िभलखित िुरार्मा ध्यािािषयण गराउि िाहन्छौं :
● थिाथ्यिर्मीहरुिो सुरक्षािा सार्माग्रीहरुसम्र्मिो पहुिर्मा िहठिाइ !
● र्माथि, ग्लोब्स, थयातिटाइिर िथता सरु क्षा सार्माग्रीहरुर्मा ििताहरु र विशेष गरर िोखिर्मर्मा
रहे िा सर्मुदायिो पहुिर्मा िहठिाइ !
● पररक्षणर्मा पहुँििा बािा ब्यबिाि : िेरै दे शहरु, पररक्षणिो उपलब्ितार्मा िर्मी र्महसुस गदै छ्ि
र उिीहरु अल्गोररदर्मिा आिारर्मा पररक्षणिा तिन्म्त तिशुल्ि रुपर्मा सरिारी अथपतालर्मा
ररर्र गिुयपिे हो कि होइि छुट्याई रहे िाछि ् । अिायततर तििी थिाथ्य संथथाहरुर्मा हुिे
पररक्षणर्मा अतियभर्मत तथा अत्यागिि महङ्गो सेवा सवु वधा छ िसलाई प्रिाििारी ढं गले
तियर्मि गिय आिश्यि छ ।
● िेरै व्यन्क्तले सार्मिा गरे िो आगथयि िहठिाइहरूबाट रक्षा गिय अपयायप्त संयन्त्रहरू छि ् । िेही
सरिारहरूले औपिाररि क्षेत्रर्मा िार्म गरररहे िा र्मातिसहरूलाई अपयायप्त िएपति क्षततपूततय
हदििा लागग िेही प्रयासहरू गरे िा छि ् । तर िोखिर्मर्मा रहे िा सर्मुदाय तथा अिौपिाररि क्षेत्रर्मा
िार्म गिे अगििांश सीर्मान्तिृत सर्मूहहरूिा लागग उपायहरू छँ दैछैिि ् िा न्यि
ू छि ् ।
● कतिपय क्षेत्रर्मा आगििाररि ब्यन्क्तहरुबाट िै िोभिड-१९ िा बबरार्मीहरुिो र क्िारे न्टाइिर्मा रहे िा
ब्यन्क्तिो गोपतियतािो ख्याल िगरी िार्म र ठे गािा िल
ु ा रुपर्मै साियितिि गररहदिाले र यसरी
साियितिि हुँदा र्मातिसहरूिो थिाथ्यिर्मी प्रततिो विश्िास हराउि सक्िे सम्िाििा हुन्छ ।
● िेही क्षेत्रर्मा स्वास््यकमीहरुको अगििारिो सरु क्षािो पति िुरा उठे िा छ्ि ् । उदाहरणिा लागग
गियिती र्महहला, प्राणघाति रोगिा बबरार्मीहरु, अपाङ्ग बालबाभलिािा अभििाििहरु । तर िेरै
क्षेत्रर्मा ििे यथता िुराले िासै अथय पाएिो दे खिदै ि । र ियौं ब्यन्क्तहरु प्रततिुल पररन्थथततर्मा
िार्म गिय बाध्य पाररएिा छि ् ििे ियौंले आफ्िो िागगर सर्मेत छोड्िु परेिा घटिा छि ् ।

हार्मी सबै सरिारहरुलाई यस िहठि घडडर्मा सार्मान्िि थिाथथ संयन्त्र बभलयो बिाउि र िोखिर्मपण
ू य अति
अल्पसंख्यि तथा

सीर्मान्तिृत सर्मुदायलाइ थिाथ्यिो प्रत्यािूत गराउि आव्हाि गदयछौ । यस

र्महार्मारीिो ितयर्माि अिथथार्मा, आिश्यिता अिरु
ु प थिाथथ क्षेत्रिा तििी स्रोत-साििलाई पति तियर्मि
गरर साियितिि थिाथ्य संयन्त्रभित्र सर्मेटेर प्रिावित र्मातिसहरुलाइ उपयुक्त सेिा सुवििा हदि आिश्यि
िइसिेिो छ ।
हार्मी सम्पुणय थिाथ्यिर्मीहरु र थिथ्य सम्बद्ि अगििारिर्मीहरुलाई यस िोभिड - १९ िो र्महार्मारीिो
सार्मिा गियिा तिन्म्त िििेतिा िगाउँ ि साथै सरिार र थिाथथ सम्बद्ि संयन्त्रहरुलाई अत्यािश्यि
िाययहरु गराउििा तिन्म्त पहल गिय आव्हाि गदयछौ ।
यस िहठि घडडर्मा प्रत्यक्ष रुपर्मा प्रिावित सर्मुदाय, िेदिािर्मा परेिा, सीर्मान्तिृत एिर्म ् वपछडडएिा
सर्मद
ु ायहरुिा साथसाथै र्महार्मारी बबरुद्ि अग्रपंन्क्तर्मा डहटरहे िा थिाथ्यिर्मीहरु सबैर्मा हार्मी
एतयबद्दिा ििाउि िाहन्छौं ।
एतयबद्दिा !
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