
प�ँचयु� ढाँचा भनेका के के �न?

सांके�तक भाषा �या�सन �ेल �ल�प सु� �म�ने सामा�ी स�जलै बु�झने
भाषा

कोरोना भाइरस महामार� (को�भड—१९) को समयमा �दान ग�रने कुनै
प�न सूचना, स�ेश, जानकार� तथा सचेतनामूलक सामा�ीह� सबै
�कारका अपा�ता भएका ���ह�ले सहजै बु� स�े पहँुचयु�
ढ�चा र भाषामा �काशन तथा �सारण गन� गर� ।  

यो काय�का लागी स���त सबैलाई �े�रत गर� ।

पूण� तथा अ�त अश� अपा�ता भएका ���ह� साथै आ�नो हेरचाह

आफ�  गन� नस�े ���ह�को सरसफाइ र सुर�ाका �व�वध ढ�चा र

उपायह� समेटेर सचेतनामूलक स�ेश र सामा�ीह� �काशन तथा

�सारण गर� । 

यो सामा�ी कोरोना भाइरस (को�भड—१९) �व��को ��तकाय�लाई अपा�ता
समावेशी बनाउने उ�े�यका साथ सरोकारवालाको सचेतनाका ला�ग सीबीएमसंगको
साझेदारीमा नेपाल अपा� म�हला संघ�ारा तयार पा�रएको हो ।

जानकारी मूलक सामा�ीह� �काशन र �सारण गदा� सध� भरी

अपा�ता समावेशी तथा लै��कमै�ी भाषा को �योग गर� ।

आप�कालीन सूचना तथा जानकारीलाई
अपा�ता समावेशी बनाआ�



बौ��क अपा�ता, अिटजम, बहु अपा�ता तथा मनोसामा�जक अपा�ता भएका बा�लका, िकशोर� र

म�हलाह� यौन तथा अ� लै��क �हसंाको उ� जो�खममा हुने हँुदा उनीह�को सुर�ा र �ायको

ला�ग सध� सचेत र सजग बन� । 

धेरैजसो अव�ामा �हसंामा परेकाह�ले आ�नो सम�ा स�जलै भ� नस�े

हँुदा घरप�रवारका सद�ह�ले चनाखो हुनुका साथै उनीह�को मनोभाव

बु�े को�सस गनु�पछ�  ।

�नय�मत �पमा औषधी सेवन ग�ररहनुपन�, �ा� सामा�ीह� ख�रद ग�ररहनुपन�,

���गत सहयोगी आव�क पन� तथा �ा� ज�च गराई रहनु पन� अपा�ता भएका

���ह�को �वशेष आव�कता��त संवेदनशील बन� । 

अपा�ता भएका िकशोर�, म�हला र �तनका अ�भभावक तथा

���गत सहयोगीह�का लागी म�हनावार� सरसफाइको बारेमा

सचेतना जगाउन पहल गर� । 

अपा�ता भएका ���ह� र उनीह�का अ�भभावक तथा ���गत सहयोगीह�का ला�ग खानेपानी,

सरसफाइ र ��ता स��ी आव�क सामा�ीको सहज उपल�ताको लागी पहल गर� ।

मान�सक तनाव, �च�ा र नकारा�क सोचलाई कम गराउन अपा�ता भएका ��� र

उनीह�का अ�भभावक तथा ���गत सहयोगीह�लाई �नय�मत �पमा हौसला र

उ�ेरणा �दान गन� गर� ।

आप�कालीन ��तकाय�ह�मा अपा�ता भएका
���ह�को �वा�य र सुर�ा��त संवेदनशील बन� 

यो सामा�ी कोरोना भाइरस (को�भड—१९) �व��को ��तकाय�लाई अपा�ता
समावेशी बनाउने उ�े�यका साथ सरोकारवालाको सचेतनाका ला�ग सीबीएमसंगको
साझेदारीमा नेपाल अपा� म�हला संघ�ारा तयार पा�रएको हो ।



मान�सक �पमा ��

अ�भनय, अनलाइनब

आ�दज�ा �व�भ� रच

कोरोनाबाट सुर��त �न 
आफू प�न अ�सर बनौँ

आफूले �नय�मत �पमा �योग ग�ररहनु पन� औषधी, सहायक सामा�ी तथा अ�

�ा� सामा�ीह�को बारेमा समयमा नै आ�नो प�रवार, न�जकका सामा�जक

सङ्घसं�ा, आफू आब� सङ्घसं�ा र �ानीय सरकारलाई जानकार� गराऔ� ।

�ारेनटाइन, आइसोलेसन से�र अथवा कोरोना

अ�तालह�लाई सबैका लागी पहँुचयु� बनाउनका ला�ग

आजैदे�ख आ—आ�नो तफ� बाट �नय�मत �पमा पहल र

वकालत गर� ।

अफवाह र �मह�बाट टाढै रहन

आ�धका�रक र त�परक सूचना र 

 आ�धका�रक �ोतलाई मा� अनुसरण गर� ।

सरकारले जार� गरेका �नद�शनह�

तथा सुर�ा�क उपायह� पूण� �पमा

पालना गर� ।

���गत सहयोगीलाई प�न �नय�मत

�पमा हात धुन तथा �ा�नटाइजर र

मा�को �योग गन� अनुरोध गर� ।

सहायक सामा�ीह� (�ील�चयर,

सेतो छडी, वैशाखी आ�द) लाई

�नय�मत �पमा सफा गर� ।

सुर��त रहन यसो गरौँ

मान�सक �पमा �� र त�ु�� रहन

घरमा ब�ा  �व�भ� रचना�क काय�मा

आफूलाई �� बनाऔ� ।

यो सामा�ी कोरोना भाइरस (को�भड—१९) �व��को ��तकाय�लाई अपा�ता
समावेशी बनाउने उ�े�यका साथ सरोकारवालाको सचेतनाका ला�ग सीबीएमसंगको
साझेदारीमा नेपाल अपा� म�हला संघ�ारा तयार पा�रएको हो ।



जो�खममा रहेका अपा�ता भएका ���ह�को लगत स�लन गर� अ�ाव�क सेवा  

सहज �पमा उपल� गराऔ� ।

अपा�ता समावेशी को�भड-१९
��तकाय�का ला�ग रा� तथा

सामा�जक स�घसं�ाको दा�य�  

राहत �याकेज तयार गदा� अपा�ता भएका म�हला, बालबा�लका तथा अ�य सीमा�तकृत
समुदायका ���ह�का �वशेष आव�यकताह� (मे�डकल सामा�ी, सरसफाइका सामा�ी,
सहायक सामा�ी आद�) लाई प�न संल�न गर�। 

कोरोना ��तकाय� स��मा बनेका तथा अब ब�े सबै खालका नी�त तथा कानुनह�मा

अपा�ता भएका ���ह�को सवाल र मु�ालाई उ�चत �पमा स�ोधन गर� । 

कोरोना महामार� ��तकाय�स��ी कुनै प�न छलफल तथा काय��म

काय��यनका चरणह�मा अपा�ता भएका म�हला तथा ���ह�को

अथ�पूण� सहभा�गता सु�न��त गराऔ� । 

�ारेनटाइन अथवा आइसोलेसनमा रहेका वा सङ्��मत भई उपचाररत अपा�ता

भएका ���ह�का ला�ग आव�क पन� सबै सामा�ीह�को समयमा नै

�व�ापन गर� । भौ�तक संरचनाह�लाई पहँुचयु� बनाऔ� । 

अपा�ता भएका ���ह�ले रा�यमाफ� त �ा�त गन� सामा�जक सुर�ा
भ�ा घरदैलोमा नै �ा�त गन� �व�ा �मलाआ� । 

यो सामा�ी कोरोना भाइरस (को�भड—१९) �व��को ��तकाय�लाई अपा�ता
समावेशी बनाउने उ�े�यका साथ सरोकारवालाको सचेतनाका ला�ग सीबीएमसंगको
साझेदारीमा नेपाल अपा� म�हला संघ�ारा तयार पा�रएको हो ।
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