एनवाइसि स्वास््य तथा मानसिक स्वास््य ववभागको कोसभड-१९ िमानता
कायय योजनाको सििंहावलोकन
कोभिड-१९ एउटा नयााँ रोग िए तापनन, यसले गरे को विनास पररचित छन ्: अश्िेत, ल्याटटनो, आप्रिासी
र न्यून-आय समुदायहरू असङ्गत रूपमा प्रिावित छन ्।

सहरको कोभिड-१९ सम्बोधनमा ननष्पक्ष नीनतहरू तथा अभ्यासहरू अनि बढाउनका लाचग स्िास््य र
मानभसक स्िास््य वििागले िमानता कायय योजना कायाान्ियन गदै छ। यस योजनाले कोभिड-१९ केसहरू,
अस्पताल िनाा तथा मत्ृ युको असङ्गत बोझ िएका नछमेकमा समुदाय र स्िास््य स्याहार साझेदारहरूसाँग
केन्द्न्ित सन्दे श प्रिाह र बढी संलग्नता प्रयोग गदाछ। यी छिमेकहरूमा न्यूनलगानी र ििंरचनागत

जाछतवाद कोसभड-१९ का लागग जोखिम कारकहरू भएको हामी स्वीकार गदयिौँ।
समानता काया योजनाले समुदायका सदस्यहरूमा राम्ररी पुग्नका लाचग जानतय न्याय संरिना र जनसङ््याननटदाष्ट रणनीनतहरूको प्रयोग गदाछ। यस उपागमले कोभिड-१९ द्िारा सबैिन्दा पीडडत समुदायहरूले
उनीहरूलाई आिश्यक जानकारी, स्रोतहरू र सहयोग प्राप्त गरे को ननन्द्श्ित गदाछ।
यस समानता काया योजनाका प्रमख
ु तीनिटा िागहरू रहे का छन ्:
1. स्िास््य स्याहार प्रदायकहरूसाँग संलग्न हुन:े
विपद् सम्बोधनका सबै िरणहरूमा यस सामद
ु ानयक स्िास््य आपातकालको अग्रपङ्न्द्ततमा रही

सेिा गना क्षमता िद्
ु ानयक स्िास््य स्याहार
ृ चध गना १० िा कम डातटरहरूको व्यिस्थापनमा सामद
प्रदायकहरूसाँग काम गने; कोभिड-१९ का जोखखम कारकहरू न्यन
ू ीकरण गनाका लाचग समद
ु ाय
स्िास््य स्याहार आिश्यकताहरू पटहिान गना र सम्बोधन गना प्रदायकहरूलाई सहयोग गने।
यसो गनाका लाचग हामी:
• न्द्तलननकहरूमा स्ितन्र प्रदायकहरूका आिश्यकताहरू मल्
ू याङ्कन गछौँ र उनीहरूका

न्द्तलननकहरू पुनः खोल्नका लाचग र दै ननक सञ्िालन ननयभमत राख्नका लाचग प्राविचधक सहयोग

•

प्रदान गछौँ।
प्रदायकहरूलाई टे भलमेडडभसन सेिा प्रदान गनाका लाचग प्रोत्साटहत गछौँ र उनीहरूलाई

•

पन
ु ित
ुा तानी खोज्न सहयोग गछौँ।
बबरामीहरूलाई जााँि गना र उनीहरूलाई औषचध, खोप, स्िास््य जानकारी र अन्य
स्रोतहरू सटहत स्याहारसाँग जोड्नका लाचग बबरामीसाँग सम्पका गना प्रदायकहरूलाई

•
•
•

मद्दत गछौँ।
प्रिभलत कायाालय व्यिस्थापन बाटहर व्यन्द्तत-उपन्द्स्थत स्याहार िेट िालू गना विचधहरू
`अन्िेषण गछौँ, जस्तै मोबाइल न्द्तलननकहरू।
व्यन्द्ततगत सुरक्षात्मक उपकरण सटहत मेडडकल आपूनताहरू प्रदान गछौँ।
सहरको कोभिड-१९ होटल कायाक्रममा अचधकारप्राप्त िनााकतााहरू बन्नका लाचग

प्रदायकहरूलाई साइनअप गराउाँ छौ, जसले कोभिड-१९ हुनसतने िा कोभिड-१९ िएको
माननससाँग बस्ने र अन्य िरपररिारका सदस्यहरूबाट छुट्टटन नसतने माननसहरूका लाचग
•

होटलका
कोठाहरू
प्रदान
गदाछर। स्रोतहरूबारे सूिीत गछौँ जसले उनीहरूका
प्रदायकहरूलाई
सहर
सेिाहरू

बबरामीहरूलाई कोभिड-१९ सामुदानयक स्िास््य आपातकालको अिचध र त्यसपनछ
Nepali

सहयोग गना सतछन ् (स्िास््य, खाना, अन्य सामान्द्जक सेिाहरू)।
2. सामद
ु ानयक साझेदारहरूसाँग संलग्न हुने:
स्िास््य माभमलाहरू पटहिान गना, सम्बोधन रणनीनतहरू भसजाना गना, सामान्य स्िास््य
जानकारीबारे सिेतना िद्
ु ायका सदस्यहरूले स्िास््य स्याहार प्राप्त गरे को र अन्य
ृ चध गना र समद
स्रोतहरूमा उनीहरूको पहुाँि रहे को ननन्द्श्ित गना सामद
ु ानयक साझेदारहरूसाँग प्रत्यक्ष रूपमा काम

गने।
यसो गनाका लाचग हामी:
• सामद
ु ानयक आिश्यकताहरूलाई राम्ररी बझ्
ु न र परू ा गना सामद
ु ानयक नेतत्ृ िकतााहरू, समद
ु ाय-

आधाररत सङ्गठनहरू तथा आस्था-आधाररत समह
ू हरूसाँग सम्बन्ध ननमााण गना एिम ्साझेदारी

•

गना जारी रा्छौँ।
समुदायका समूहहरू र सदस्यहरूलाई सहर सेिाहरू र स्रोतहरूसाँग जोड्छौँ जसले

उनीहरूका समुदायहरूलाई कोभिड-१९ सामुदानयक स्िास््य आपातकालको अिचध र
•

त्यसपनछ सहयोग गना सतछन ् (स्िास््य, खाना, अन्य सामान्द्जक सेिाहरू)।
समुदायका सदस्यहरूको स्िास््य र कुशलता जााँि सञ्िालन गछौँ जसले गदाा स्िास््य

आिश्यकताहरू पटहिान गना सककयोस ् र उनीहरूलाई विभिन्न स्िास््य समस्याहरू बारे
•
•

भशक्षक्षत पानक
ुा ा साथै स्याहारमा जोड्न सककयोस ्।
समुदायका साझेदारहरू र सदस्यहरूका नयााँ र िालू आिश्यकताहरू पटहिान गरे र
सहरको नेतत्ृ िका लाचग ररपोटा हरू उत्पादन गछौँ।
सम्पका ट्रे भसङ अनि बढ्दै गदाा समुदायका आिाज तथा आिश्यकताहरूमा वििार

गररएको सुननन्द्श्ित गना स्िास््य + अस्पतालहरूको साझेदारीमा परीक्षण तथा ट्रे स समुदाय
सल्लाहकार बोडा(भसएबब) स्थावपत गछौँ र नेतत्ृ ि गछौँ।

3. समद
ु ायसाँग सञ्िार गने:
कोभिड-१९ बारे समद
ु ायका सदस्यहरूको बझ
ु ाई िद्
ृ चध गनाका लाचग अप-टु-डेट जानकारी टदने र

गलत जानकारी परान्द्जत गनाका लाचग काम गने; माननसहरूलाई स्िस्थ रहन मद्दत गना स्रोतहरू
प्रदान गने; र समद
ु ायका कथाहरू उठाउने तथा स्िास््यमा संरिनागत असमानताको प्रिाि प्रकाश
पाने।
यसो गनाका लाचग हामी:
• समद
ु ाय सञ्जालहरू र सबिेहरू तथा स्थानीय स्टोरहरूमा राखखने सङ्केतहरू मार्ात २०
•

•

िन्दा बढी िाषाहरूमा कोभिड-१९ मागादशान प्रदान गछौँ।
समुदायका सदस्यहरूलाई सोझै हुलाक र र्ोन टे तस्ट मार्ात, ननम्न सटहत, कोभिड-१९
बारे सूिीत गछौँ:
• लक्षणहरू
• गम्िीर बबरामीका लक्षणहरू
• रोकथाम र स्याहार
• सामना गने सीपहरू तथा कुशलता रणनीनतहरू
समुदाय र आस्था-आधाररत सङ्गठनहरू, समुदायका नेतत्ृ िकतााहरू, र ियननत

अचधकारीहरूसाँगको सह-आयोजनमा समुदायहरूका लाचग लन्द्ययत टे भल-टाउन हलहरू
ननमााण गछौँ।

•

लन्द्ययत विज्ञानपहरू ननमााण गछौँ र विभिन्न च्यानलहरू मार्ात प्रिद्ाधन गछौँ।

प्रत्येक न्यु योकािासी कोभिड-१९ बाट पण
ा या प्रिावित हुाँदै गदाा, अश्िेत, ल्याटटनो, आप्रिासी र न्यन
ू त
ू आय समद
ु ायहरूमाचथको असङ्गत प्रिाि अस्िीकाया छ र यसको सम्बोधन गररनै पनेछ। यो
असङ्गत प्रिािलाई न्यन
ू लगानी तथा विद्यमान सामाजीक, आचथाक र स्िास््य प्रणालीमा गाडडएको
संरिनागत जानतिादले बढाएको छ। यो समय हामीले आफ्ना साथी न्यु योकािासीहरूलाई मद्दत
गने हो र बााँकी विश्िलाई सामाजीक असमानताका पररणामहरू ज्ञात गराउने हो। हामी स्वस्थ र
िरु क्षित तब मात्र हुन्िौँ जब हाम्रो न्यन
ू तम स्वस्थ र िबैभन्दा जोखिमयुक्त िमद
ु ाय स्वस्थ र
ि
ुरक्षित हस्वास््य
ु न्ि। ववभागले पररस्स्थछतहरू ववकसित हुँदै जाुँदा सिफाररिहरू पररवतयन गनय िक्नेि।
एनवाइसि
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ु

