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" कोभिड - १९ महामारीको समयमा खुल्ला रहनु पने प्रोस्थेभिक्स ्
ओथोभिक्स ्भक्लभनकहरूको लाभग सुझावहरू" 

 

कायय दस्तावेज 
कृत्रिम ऄँग तथा सहायक ईपकरण सेवा को लागी खलु्ला रहनपुने त्रललत्रनकहरुको लात्रग  

कृत्रिम ऄँग तथा सहायक ईपकरण सेवा समाज नेपाल द्वारा कृत्रिम ऄँग तथा सहायक ईपकरणको लागी 
ऄन्तरात्ररिय समाज - अइ एस त्रप ओ  (ISPO) बाट प्रकात्रित सझुावहरुको 

 

नेपाली अनुवाद 
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यो दस्तावेज " कोत्रभड - १९ महामारीको समयमा खलु्ला रहन ु पने प्रोस्थेत्रटलस ् ओथोत्रटलस ्
त्रललत्रनकहरूको लात्रग सझुावहरू" यस कोत्रभड महामारीको समयमा पत्रन अवश्यक व्यत्रिहरुको 
लागी खलु्ला रहरे कृत्रिम ऄँग तथा स्वास््य सहायक ईपकरण सेवा प्रदान गनन सक्षम तथा गरररहकेा 
स्वास््यकमी तथा संस्थाहरुको त्रनत्रतत मागनत्रनदते्रिकाको रुपमा प्रयोग गनन सत्रकन्छ ।     

यो त्रवश्वव्यापी प्रासंत्रगक दस्तावेजले सतपणून स्वास््यकमी तथा  प्रिासकहरूको लात्रग ईपयोगी 
जानकारर प्रदान गनेछ, तर कुनै पत्रन स्थानीय वा क्षेिीय स्वास््य ऄत्रधकारी तथा  सरकारहरूबाट  
जारी गरीएका  मागनत्रनदिेहरु भने समावेि गररएको छैन । कृपया यस दस्तावेजमा रहकेो जानकाररलाइ 
तपाइकंो स्थात्रनय तथा के्षिीय ऄवस्थाको अधारमा प्रयोग गनुनहोस ्।  

कायन दस्तावेजको रूपमा, सझुाव तथा त्रसफाररिहरू, वा जानकारीकालगी ऄन्य प्रासंत्रगक 

त्रलंकहरूलाइ प्रोत्सात्रहत गररनेछ । यस  अइ एस पी ओ (ISPO)  ले नयाँ वा संिोत्रधत जानकारी 
ईपलब्ध हुने त्रबत्रिकै ऄपडेटहरू जारी गनेछ। कृपया तपाइकंो त्रटप्पणीहरू हामी लाइ मखू्य 

कायानलयको इमेल headoffice@ispoint.org मा इमेल गनुनहोस,् वा यस पषृ्ठको तल सचूीकृत 
ऄन्य माध्यमहरू माफन त ISPO लाइ सतपकन  गनुनहोस ्। 

यस कोत्रभड १९ को महामारीले स्वास््य सेवा, कृत्रिम ऄँग तथा सहायक ईपकरण स्वास््यकमीहरुमा 

ऄसाधारण रूपमा तनाव पैदा गरेको छ। यस समयमा पत्रन अवश्यक व्यत्रिहरुलाइ सरुत्रक्षत रूपमा 

त्रनरन्तर सेवा प्रदान गरररहने तपाइहंरुको प्रयासलाइ हामी सराहना गदनछौं । 
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" कोभिड - १९ महामारीको समयमा खुल्ला रहनु पने प्रोस्थेभिक्स ् ओथोभिक्स ्
भक्लभनकहरूको लाभग सुझावहरू" 

प्रोस्थेत्रटलस ् ओथोत्रटलस ् सेवा स्वास््य सेवा, इत्रन्जत्रनयररङ्ग  तथा प्रात्रवत्रधक कायानन्वयन को एक 
ऄत्रद्वतीय त्रमश्रण हो । यसकारण कृत्रिम ऄंग तथा सहायकईपकरण त्रविषेज्ञ (प्रोस्थेत्रटस्ट ऄथोत्रटस्ट),  
प्रात्रवत्रधक तथा सेवाग्रात्रह जोत्रखममा पनन सलने र सो जोत्रखम कम गनन गाह्रो हुन सलछ । 

कोत्रभड – १९ भाआरसको सँक्रमण फैलनबाट रोलने एक माि ईपाय भनेको अइसोलेिन माफन त सबै 
त्रकत्रसमको सतपकन  रोलन ु नै हो। तर स्वास््य सवेा समहू त्रभि दरूी कायम गरी सबै त्रकत्रसमको सतपकन  
रोलन ु पणून सतभव छैन। त्यसकारण, स्वास््यकमी तथा व्यत्रिहरूले संक्रमण कम गनन रणनीत्रतहरू 
प्रयोग गनुनपदनछ तर व्यत्रि र ईपकरणहरूको साथ सतपकन को संख्या, तीव्रता र ऄवत्रधलाइ त्रसत्रमत गनुन 
पछन भन्ने छैन ।  

स्थात्रपत प्रमाण-अधाररत त्रदिात्रनदिेहरूको ऄभावमा यो दस्तवेजका सझुावहरू प्रदान गररएकोछ। 
त्यसकारण यो जानकारी यस कोत्रभड – १९ तथा ऄन्य रोगको प्रकोपको त्रललत्रनकल ऄनभुवको 
सल्लाह र सझुावको प्रत्रतत्रनत्रधत्व गदनछ । यस दस्तावेजलाइ स्थानीय, रात्ररिय र ऄन्तरानत्ररिय 
त्रनदते्रिकाहरूमा समाविे गनन सत्रकने कायन सचूीको रूपमा त्रलनपुदनछ तर स्थात्रपत गररएको 
प्रोटोकलको प्रत्रतस्थापनको लागी भने होइन भन्ने बझु्नपुदनछ। 

कायनके्षिमा त्रनत्रदनष्ट त्रनदिेन वा ऄनदुिे नभएकाहरुको लात्रग, स्रोतहरूको सचूी यस दस्तावेजको 
ऄन्तमा समावेि गररएको छ, त्रवश्व स्वास््य संगठनको सल्लाह त्रसफाररस सत्रहत (त्रबश्व स्वास््य 
संगठन- कोरोना भाइरस रोग (कोत्रभड १९) प्रकोपबाट -अफैलाइ संरक्षण गनुनहोस)्  स्थानीय 
ऄत्रधकारीहरूबाट जारी  रोकथामका  ईपायहरू पत्रन संलग्न गररएको तर यसैमा सीत्रमत भने गररएको 
छैन ।  
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कृत्रिम ऄंग तथा स्वास््य सेवा सहायक ईपकरण केन्रमा सबै कमनचारी, सेवाग्रात्रह र हरेचाहकतानहरुको 
ईपत्रस्थत्रत कम गनुन पदनछ । यत्रद कुनै अवश्यक सेवाग्रात्रहले समय त्रलएको वा त्रनधानरण गरेको छैन भने  
सो त्रदनहरुमा त्रललत्रनक भवनहरू बन्द गनुनपनेछ । ह्यान्ड-ऄन वा प्रात्रवत्रधक कायनको अवश्यक नपने 
स्क्रीत्रनंग, परामिन वा ऄन्य ऄन्तत्रक्रन या गदान त्रभत्रडयो कन्फेरेन्स कन्सल्टेिन (टेत्रल ररहात्रबत्रलटेिन, 

डेस्कटप कन्फरेत्रन्संग जस्तै स्काआप, फेसटाआम, व्हाट्सएप) मा सवेाग्रात्रह संग कुरा गनन सत्रकन्छ ।  

कोत्रभड – १९ लक्षणहरू दखेापरेका वा संक्रमणको त्रनत्रित त्रनदान गरेको व्यत्रि घरमा बस्न ु पछन। 
भाआरस प्रसारणको सतभावना हुने भएकोले  यत्रद "अवश्यक" ऄपोआन्टमेन्ट नै छ भनेपत्रन पखननपुदनछ । 

त्रनतन सझुावहरू कोत्रभड – १९ महामारीको समयमा जोत्रखम कम गनन मद्दत गने ऄभ्यासहरूको 
संकलन हो ।  

शुरु गनुय अभघ 

सबै स्वास््य सेवा व्यवसायीहरूले सेवाग्रात्रहहरुको ईपचार को साथसाथै कुनै कायनहरू गद ै गदान, 
समायोजन, ममनत, वा सहायक ईपकरणहरूमा संिोधन गनुन पदान (डब्ल्यएूचओ) को मानक 
सावधानीहरू  को प्रयोग गनुनपदनछ । कोत्रभड – १९  महामारी र ऄन्य संक्रामक रोग प्रकोप जस्ता 
ऄसाधारण पररत्रस्थत्रतहरूमा, सबै कमनचारीहरूले, ईनीहरूले सेवा प्रदान गने व्यत्रि, सेवाग्रात्रह र 
वहृतररूपमा समदुायमा संक्रमणबाट सरुक्षाको लात्रग ईन्नत ईपायहरू कायानन्वयन गनुनपदनछ ।  

जोत्रखम कम गनन व्यत्रिले (CDC) प्रसारणमा अधाररत सावधानी  ऄपनाईन ुपछन। डब्ल्यएूचओ का 
ऄनसुार कोत्रभड – १९ सतपकन  तथा खोलदा र हाछयूँ गदान त्रनस्कने थोप्लाहरु एकबाट ऄकोमा 
प्रसारणहुने मखु्य माध्यम हो। सबै कमनचारीहरूले स्वच्छता र व्यत्रिगत सरुक्षात्मक ईपकरणहरूको 
प्रयोगको लात्रग प्रत्रक्रयाहरू जस्तै हात धनेु, मास्कको प्रयोग, र सान्दत्रभनक व्यत्रिगत सरुक्षात्मक 
ईपकरण (पी पी इ) हरू प्रयोग गने कुराको समीक्षा र ऄनसुरण गनुनपदनछ तर यसैमा माि त्रसत्रमत नभइ 
ऄरु कुरापत्रन लाग ूगननसत्रकन्छ। 

 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS  

  

https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/standard-precautions-in-health-care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2
https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/standard-precautions-in-health-care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2
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सबै कायनस्थल (त्रललत्रनक) हरू यस दस्तावेजमा ईल्लेख गररएऄनसुार तयार गनुनहोस।् सेवाग्रात्रह तथा 
त्रबरामीलाइ बोलाईँदा प्रतीक्षालयमा कुनुन पने समयलाइ न्यनू गनुनहोस ् तर लामो समय कुनुन परेको 
ऄवस्थामा भने ईनीहरू भवनमा प्रवेि गनुन ऄत्रघ (जस्तै ईदाहरणका लात्रग पालो नअएसतम अफ्नै 
गाडीमा पखानईनहुोस)् । जिुामा संक्रमण  कम गनन , भइु,ं कापेट, मैट वा रगहरूमा ब्लीचको झोल स्प्र े
गनन सत्रकन्छ । 
  

प्रशासभनक कमयचारी 

 जो कोही भवनमा प्रवेि गदान पत्रन प्रोटोकल ऄनसुरण  गरेको सतु्रनत्रित गनुनहोस ्-  
o सबैजनाले प्रोटोकल ऄनिुरण गरेको खण्डमा माि प्रसारण त्रनयन्िण प्रत्रक्रयाहरूले काम 

गदनछ ।   
o कमनचारीहरूमा , ज्वरो, खोकी, सास फेनन गाहो हुने र/वा पखाला लागेको जस्ता  लक्षणहरू 

छन ्भने जोड काममा अईन नहनेु कुरामा जोडत्रदनहुोस ्। 

 प्रत्येक सेवाग्रात्रहलाइ ईनीहरूको त्रनधानररत समय ऄत्रघ टत्रलफोन माफन त सतपकन  गनुनहोस ्

o गैर-अवश्यक ऄपोआन्टमेन्ट (भेट) हरू स्थत्रगत गनुनहोस ्। 
o यत्रद सेवाग्रात्रह वा हरेचाहकतानसँग ज्वरो, खोकी, वा सासफेनन गाहो जस्ता लक्षणहरू छन ् 

भने ऄपोआन्टमेन्टहरू रद्द गनुनहोस ्। 
o यत्रद सेवाग्राहीहरु "जोत्रखमयिु" (६० बषन ईमेर भन्दा बढी भएका, प्रत्रतरक्षात्मक ित्रि कम 

भएका, मधमुेह, ईच्च रिचाप, रृदय रोग, मगृौला ऄसफलता, आत्यात्रद) छ भने  ईपकरण 
ममनत को लागी साथी / अफन्त वा हरेचाहकतानले ईपकरण मािै त्रललत्रनकमा ल्याईन सलछ 
त्रक सत्रकन्न त्रनधानरण गने ।  
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 यत्रद व्यत्रि प्रोस्थेत्रटलस ् तथा ओथोत्रटलस ् त्रललत्रनकमा जानै पने ऄवस्था छ भने, त्रतनीहरूलाइ 
संक्रमणबाट जोगाईने र त्रललत्रनकमा त्रबताईने समय कम गने ऄत्रग्रम तयारी गनुनहोस ्। 
o सेवाग्रात्रहहरू त्रललत्रनकमा अईंदा यत्रद सतभव छ भने एललै, वा साथी अईनै परे ऄन्य 

एकजना व्यत्रिमा माि त्रसत्रमत गनुनहोस ्। 
o सेवाग्रात्रहहरूलाइ  त्रललत्रनकमा ऄपोआन्टमेन्टको लागी अईन ुऄत्रघ ईनीहरूको ईपकरणहरू 

सरसफाइ गनन त्रनदिेन त्रदनहुोस ्। 
o  भवनमा कुनुन पने समय कम गनन चाँडै अएर बस्न नभन्ने ।  
o  जोत्रखमको अधारमा ईपयिु व्यत्रिगत सरुक्षात्मक (त्रप त्रप इ) ईपकरणको प्रयोग गनुनहोस ्। 
o  बारतबार हात धनुहुोस ्र /वा हातमा सेत्रनटाआजर प्रयोग गनुनहोस ्। 
o स्वास््यकमीसँग हात नत्रमलाईन भन्नहुोस ्। 
o  लामो रमाआलो र कथाहरू साटासाट नगनुनहोस ् ।   कृत्रिम ऄँग तथा सहयक ईपकरण 

(प्रोस्थेत्रटलस ्ऄथोत्रटलस)् सतबत्रन्ध अवश्यक सेवा को बारे मा ऄत्यावश्यक कुराकानीमा 

माि समय सीत्रमत गनुनहोस ्। 
 

 सेवाग्रात्रहहरूको लात्रग योजना: प्रत्येक सेवाग्रात्रहको सतपकन  अईन ुऄत्रघ र पत्रछ 

o सबै त्रसटहरू २ मीटर (७ त्रफट) टाढा राख्नहुोस ्।  
o लबी, प्रतीक्षालय, कुसी, ररसेप्सन ऄगाडीको डेस्क, त्रवरामी जाँच / पररक्षण कोठा, 

बाथरूम, अत्रद सबै स्थानका भइुहंरू  सेत्रनटाइज गरर सफा गनुनहोस ्। 
o सबै ढोकाका हनै्डलहरु, धाराहरु, िौचालयहरु, ह्यान्डलबारहरु, डेस्कहरु, आत्यात्रद, हरेक 

प्रयोग पत्रछ सेत्रनटाइज गरर सफा गनुनहोस।् 
o सबै स्टाफले कुनै पत्रन सेवाग्रात्रहको सतपकन  ऄत्रघ वा पत्रछ हात धनेु वा सेत्रनटाइज गनै पछन 

(करीव २० सेकेन्डसतम साबनुले धनुहुोस)् । 
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o प्रतीक्षालय र ईपचार क्षेिबाट सबै गैर-अवश्यक वस्तहुरू हटाईनहुोस ् (जस्त,ै खलेौना, 
तयागत्रजनहरू, अत्रद) । 
 

 भवनमा प्रवेि गरेपत्रछ - 
o सेवाग्रात्रहमा लक्षणहरु छ त्रक छैन फेरर सोध्नहुोस ्।  
o  लक्षण दते्रखएका सेवाग्रात्रहहरू को हकमा मखु र नाक ढालन मास्क प्रदान गनुनहोस।् प्रयोग गने 

ईत्रचत प्रत्रक्रया त्रसकाईनहुोस ्/ त्रनदिेन प्रदान गनुनहोस।् 
o यत्रद लक्षण दते्रखएका सेवाग्रात्रहहरूलाइ ऄत्यावश्यक रुपमा भेट्नै पने ऄवस्थामा बात्रहर 

पखानईनहुोस ्ऄन्यथा, त्रतनीहरूलाइ प्राथत्रमक हरेचाह प्रदायकको भेट गराइहाल्न ुहोस ्। 
o सबैलाइ हात धनु त्रदनहुोस ्/ सेत्रनटाइज गननत्रदनहुोस ्

o  ईपकरणहरू, ह्वीलचेयर, वैिाखीलाइ स्यात्रनटाआज गनन सरसफाइ का ईत्पादनहरू ईपलब्ध 
गराईनहुोस ्।  

o  हस्ताक्षर गदान , लेख्दा अगन्तकुहरु/ सेवाग्रात्रहहरू बीच एईटै कलम, त्रललपबोडन, आत्यात्रद को 
साटासाट नगनुनहोस,् वा सेवाग्रात्रहहरू बीच कलम सात्रनटाइजरले सफा गनुनहोस ्। 

o  प्रतीक्षा समय कम गनन प्रयास गनुनहोस ्। 
o सेवाग्रात्रहहरुलाइ त्रसधै ईपचार कोठामा ल्याईन कोत्रिस  गनुनहोस ्। 

 सेवाग्रात्रह सबै फके पिात फेरर ढोकाका हनै्डलहरु, धाराहरु, िौचालयहरु, ह्यान्डलबारहरु, 

डेस्कहरु, आत्यात्रद, सबै ईस्तै प्रत्रक्रयाहरू पालना गरर सफा गनुनहोस।् 
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कृभिम अँग तथा सहयक उपकरण (प्रोस्थेभिक्स ्अथोभिक्स)् प्राभवभधक वातावरण मा काम 
गदाय - 

 सहायक ईपकरणहरू ऄन्य कमनचारीलाइ हस्तान्तरण गनुन ऄत्रघ वा नयाँ के्षिमा ल्याईन ऄत्रघ सफा 
गनुनपदनछ 

 प्रात्रवत्रधकहरु (२ त्रमटर (७ त्रफट) को दरूी) त्रभि सामात्रजक दरूी कायम गरर काम गनुन पदनछ ।   

 अफ्नै कपडामात्रथ ताजा/सफा ल्याब कोट वा एप्रोन लगाईनहुोस।् अदिनत, एक त्रडस्पोजबेल 
ऄभेद्य (त्रछर नभएको) गाईनको प्रयोग गनुनहोस ्। 
o खाना खान ु ऄत्रघ, बाथरूमको प्रयोग गनुन भन्दा पत्रहले, प्रयोगिाला छोड्न ु ऄगात्रड 

व्यत्रिगत सरुक्षा ईपकरणहरू खोल्नहुोस ्। 
o प्रत्येक त्रदनको प्रयोग पत्रछ, कपडा साबनु र तातो पानीमा धनुहुोस ्। 

 कुनै पत्रन कायन वा ममनतमा संलग्न हुन ुऄत्रघ - 
o एक कायनस्थान त्रनत्रित गनुनहोस ्जहाँ व्यत्रि र ईपकरणहरु संक्रत्रमत हुने संयोग न्यनू रहोस ् र 

सतह/ भइुहंरू सफा गनन सत्रजलो होस ्।  
o त्रछर नभएको बस्तकुो टेबलु (मात्रथको टप),  अवतजावत कम हुने स्थान (कोत्रह व्यत्रि 

तथा कमनचारीहरू त्रनयत्रमत रूपमा त्रहड्ंडुल गनुन नपने स्थानमा ) राख्नहुोस ्। 
o ऄनावश्यक औजार, ईपकरण, कच्चा पदाथन/ पाटनपजूान (कतपोनेन्ट) हरु दतू्रषत हनुबाट 

जोगाईन टेबलुको मात्रथ/ वररपरर भण्डार गररएको ठाईँबाट हटाईनहुोस ्। 
o सफा गनन सत्रजलो हुने सामान्यतया प्रयोग हुने औजार तथा ईपकरणहरूको सेट तयार 

गनुनहोस।् यो राख्ने स्थान तय गनुनहोस ्र सबै प्रयोग पत्रछ सफा गनुनहोस ्। 

 त्रछर नभएको राम्रो ऄवस्थामा रहकेो ह्यान्डल/त्रग्रप्सको भएको राम्रो कायन गने ईपकरणहरू 
माि प्रयोग गने(जस्तै, काठका ह्यान्डलहरू वा त्रघस्रे त्रबग्रेको (Frayed grips) ह्यान्डल प्रयोग 
नगने) । 
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o  कुनै पत्रन दइु ईपकरण /कामहरु सतपकन मा नअईने गरर कायनके्षि व्यवत्रस्थत गनुनहोस ्।  
o सतभव भएसतम ममनत वा समायोजनका लात्रग अवश्यक सामग्री र पाटनपजुान 

(कतपोनेन्ट)हरू काम िरुु गनुन ऄगावै पत्रहचान गररन ुपछन र ऄलग्ग रात्रख तयार राख्नपुदनछ ।  
o  यत्रद ऄत्रतररि समान, ईपकरण तथा कतपोनेन्टहरू अवश्यक परेको खण्डमा सहायक 

ईपकरणको सतपकन मा नअएका  दोस्रो टोली सदस्यले अवश्यक सामग्री वा पाटनपजुान 
पररपतू्रतन गनुनपदनछ । यसले स्रोत र सामानहरूको एक अपसबाट हुने संक्रमणबाट जोगाईने 
गदनछ । 

o ऄत्रनयत्रमत सतहहरू  (irregular surfaces) सत्रहतका सहायक ईपकरणहरूलाइ सफा गनुनको 
ऄत्रतररि सेत्रनटाआजर समेत छकन न ुपदनछ ।  

o नरम र त्रछर भएका समाग्रीहरू प्रभावकारी रूपमा सफा गनन बढी गाह्रो हुन्छ त्यसैले 
ईपकरण सफा गररए पत्रछ पत्रन संक्रमणलाइ न्यनू बनाईन ममनतको योजनाको लात्रग 
ऄत्रतररि सावधानी ऄपनाईन ुपदनछ। 

o सबै कमनचारीहरूले अफ्ने हात धनु ुपदनछ (लगभग २० सेकेन्डको लात्रग साबनुले धनुहुोस)्, 
काम गने स्थानको सतह/भइु ंर औजारहरू कीटाणरुत्रहत गनुनहोस,् र त्यसपत्रछ  पनुः अफ्नो 
हात दोहोयानएर धनु ुहोस।् 

o प्रत्येक कामको लात्रग त्रडस्पोजबेल पञ्जाको नयाँ जोडी प्रयोग गनुनहोस ्। 
o  ईपकरणहरू सफा गननको  लागी त्रलआसकेपत्रछ जत्रत सलदो चाँडो राम्ररी सफा गनुनहोस ्।  

o ईपकरण सफा गरेपत्रछ फेरर हात धनुहुोस ्। 
 

  ममनत वा समायोजनमा काम गदान - 
o  कुनै पत्रन काम सरुु गनुन ऄत्रघ सहायक सामाग्री/ ईपकरणहरू सफा गररएको सतु्रनत्रित 

गनुनहोस ्। 
o  मेत्रिन कोठा, भ्याकुम प्रणाली, र त्रवध्यतु्रतय औजारहरु सफा गनन गाह्रो छ। यद्यत्रप क्षेिहरू / 

ईपकरणहरूमा संक्रमणको जोत्रखम कम गनन जत्रत सत्रकन्छ राम्रो सँग यी चीजहरूलाइ सफा 
गनुनपदनछ । 

 

 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS  

  



 

10 | P a g e  

 

 

 

o यत्रद सतभव छ भने, सतपकन मा अएका ईपकरणहरू १ राईटर र १ सेट अवोसन -ग्राइत्रण्डङ्ग 
ह्वीलस,् ग्राइत्रण्डङ्ग कोन  ( arbors (grinding Wheels),  Grinding Cone ) ऄलग्गै 
राख्नहुोस ्। 

o  कुनै पत्रन प्रोजेलटमा काम गनुन ऄत्रघ अफ्नो हात तथा ईपकरणहरू सात्रनटाआज गनुनहोस ्। 
o  सहायक सामाग्री/ ईपकरणहरूलाइ हातले माि छुने प्रयास गनुनहोस ्(ईदाहरणका लात्रग, 

त्रलवरेज खोज्ने / ऄडेस त्रलने क्रममा सतपणून हात पाखरुा वा िरीरको सतपकन लाइ 
बचाईनहुोस)्  

o कुनै ईपकरण प्रयोग वा ह्यान्डल गररसकेपत्रछ काम पणून नभएसतम र ईपकरण सफा 
नगरेसतम ईपकरणलाइ ऄरूबाट टाढा राख्नहुोस।् 

 सहायक ईपकरण प्रयोगिालाबाट पठाआसकेपत्रछ  
o हात धनुहुोस ्। 
o काम गरेको स्थानको सतह/भइु ंर प्रयोग गररएका सबै ईपकरणहरू सात्रनटाआज गनुनहोस ्। 
o फेरर हात धनुहुोस ्। 
o परैु त्रदन प्रत्येक काम गदान यो प्रकृया दोहोयानईनहुोस ्। 

 कृपया ध्यान ददनहुोस ् दक यी दसफाररशहरू कम जोदिम दबरामीहरूका लादि हो। उच्च जोदिम 
वा संक्रामण भएका दबरामीहरूलाई थप सावधानीहरूको िााँचो हुन्छ दकनदक राउटर वा ट्राउटमैन / 
ड्रम स्यान्डर जस्ता उपकरणहरूको प्रयोिले भाइरसलाई वातावरणमा फैलाउन सक्छ। 

 

भक्लभनकल सेभििंग मा काम गदाय - 

 महामारी समाप्त नभएसतम सेवाग्रात्रहलाइ ऄपोन्टमेन्ट त्रददंा  संख्या र जत्रटलता कम गने लक्ष्य 
राख्नहुोस ्। 
o  गैर-अवश्यक भेटघाटहरू स्थत्रगत गनुनहोस ्। 
o अवश्यकताको साथ सवेाग्रात्रहहरूसँग ऄन्तत्रक्रन या गने समयलाइ न्यनू गनुनहोस ्।  
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 हात सफा राख्ने बात्रन गनुनहोस ्। 
o  प्रत्येक सेवाग्रात्रहको अगमण ऄत्रघ र पछी हात धनुहुोस ्। 

 सेवाग्रात्रह अएको समयमा 
o हात नत्रमलाईने वा ऄगंालो नहाल्ने । 
o  "सरुत्रक्षत" दरूीबाट समते लामो वातानलाप नगने  । 
o सेवाग्रात्रह वा ईपकरणको सतपकन मा जाँदा पन्जा लगाईनहुोस ्। 
o ध्यानपवूनक ईपकरणहरू चलाईनहुोस ्र सतभव भएसतम केवल हातले ईपकरणसँग सतपकन  

बनाईनहुोस,् (ईदाहरणका लात्रग, तपाइकंो िरीरलाइ यन्िको ईपयोग गनन वा अड त्रदन 
प्रयोग नगनुनहोस)् ।  

 सहायकईपकरण समायोजन / ममनत गदान 
o कलम, इन्ची टेप/ फुट तथा ऄन्य औजारहरूको प्रयोग ईपलब्धता ऄनसुार एकपटक माि 

प्रयोग गने गनुनहोस ्।  
o एक पटक भन्दा बढी प्रयोग भएक सबै वस्तहुरू प्रयोग गनुन ऄत्रघ र पत्रछ सात्रनटाआज गनुनहोस ्

(ईदाहरणका लात्रग कलम, औजारहरू, मापन ईपकरणहरू)  

 कृत्रिम ऄँग तथा सहायक सामाग्रीमा काम गदान  
o मात्रथ कृत्रिम ऄँग तथा सहायक ईपकरण (प्रोस्थेत्रटलस ् ऄथोत्रटलस)् प्रात्रवत्रधक 

वातावरण मा सचूीबद्ध सबै प्रोटोकलहरूको पालना गनुनहोस ्। 
o  कृत्रिम ऄँग तथा सहायकईपकरणसफा गनुन ऄत्रघ र पछात्रड हात धनुहुोस ्

o  सेवाग्रात्रह त्रनयतु्रि वा ममनतमा सहायकहरू, प्रात्रवत्रधकहरू र ऄन्य कमनचारीहरूको 
सहभात्रगता न्यनूतम भए पत्रन ईनीहरूले समेत समानरुपमा प्रोटोकलको पालना गरेको 
सतु्रनत्रित गनुनहोस ्। 
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  ईपचार कोठामा फकन न ुऄत्रघ 

o कृत्रिम ऄँग तथा सहायकईपकरणपणून रूपमा सात्रनटाइज ्गरेको सतु्रनत्रित गनुनहोस ्। 
o अफ्नो हात फेरर धनुहुोस ्। 
o तपाइकंो सरुक्षात्मक दरूी राख्न सतझनहुोस,् सेवाग्रात्रहसँगको भेट छोटो राख्नहुोस,् र हरेक 

भेट पत्रछ हात र ईपचार कोठा धनुहुोस ्। 

साभनिाईज र सफा गदाय 

 ऄमेररकाको वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीसँग कीटाणनुािकहरूको एक सचूी छ जनु खलुा रहन ु
पने केन्रहरूको लात्रग सफाइ अपतू्रतनको पत्रहचान गनन ईपयोगी हुन सलदछ । (EPA - SARS-CoV-2 

त्रबरूद्ध प्रयोगको लात्रग त्रकटनािकहरू)  
 यत्रद पवून तयारी एकल प्रयोग कीटाणनुािक वाआपहरू ईपलब्ध छैनन ्भने १०% ब्लीचको झोल 

त्रवकल्पको रुपमा प्रयोग गनन सत्रकन्छ । 

● एक पटक टालोमा ब्लीचको झोलले त्रभजाआसकेपत्रछ सबै सतह/भइुहंरू राम्रोसँग सफा गनुनहोस ्र 
एक पटक प्रयोग गररसके पत्रछ सो टालो सत्रह तररकाले त्रबसजनन गनुनहोस ्। 

 सेवाग्रात्रहहरूले प्रयोग गनुन ऄत्रघ सतहहरू पणून रूपमा सलुन त्रदनहुोस ्। 

● हात सेत्रनटाआजरमा कत्रततमा ६०% isopropyl alcohol (अआसोप्रोपेल ऄल्कोहल) समावेि 
हुनपुदनछ। तपाइ ंअफै पत्रन यो बनाईन सलनहुुन्छ । (हात सेत्रनटाआजर कसरी बनाईने) 
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.healthline.com/health/how-to-make-hand-sanitizer#how-to-make
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उपोयोगी भलङ्कहरु  

● American Orthotic Prosthetic Association - COVID-19 Response and Resources  

● Australian Orthotic Prosthetic Association - What-does-it-mean-for-orthotistprosthetists  

● Disasterready.org - Coronavirus (COVID-19) Learning Resources  

● International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) – COVID-19 and diabetic foot desease  

● American Association on Health and Disability- Resources for People with Disabilities on COVID-19  

● Beneficial designs- Wheelchair and Assistive Technology Users  

● International Rehab Forum Acute Care Hospital Rehab for COVID-19 

 ऄिि व्यत्रिहरुको लात्रग त्रसफाररसहरुको साथ कोत्रभड १९ को वारेमा पररचयात्मक त्रभत्रडयो  
o ऄँगे्रजी र स्पेत्रनि ईपिीषनकको साथमा ऄत्रडयो वणनन गररएको पोतुनगाली मलू त्रभत्रडयोको 

संस्करणहरु । साँकेत्रतक भाषाको प्रयोग ब्रात्रजत्रलयन साँकेत्रतक भाषाको लात्रग हो ।   
 

○ Portuguese: Original in Portuguese with audio description  

○ English subtitles: An introductory video about COVID-19 with recommendations for persons with disabilities  

○ Spanish subtitles: An introductory video about COVID-19 with recommendations for persons with disabilities  
 
 
● Orthopadie Technik -Aktuelle informationen zum thema COVID-19  

● Orthotic & Prosthetic Educators Network (of America)  

○ OPEN COVID-19 Resource  

 
● Pacific Disability Forum COVID- 19 Update Human Rights Based Approach Guideline  

● Statement from the President and Members of the National Executive Committee of the British Society of    

  Gerontology on COVID-19  

● Toward a Disability-Inclusive COVID19 Response: 10 recommendations from the International Disability   

 Alliance  
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https://www.aopanet.org/resources/covid-19/
https://www.aopa.org.au/news/coronavirus-covid-19-what-does-it-mean-for-orthotistprosthetists
https://www.disasterready.org/coronavirus-resources
https://iwgdfguidelines.org/covid-19/
https://www.aahd.us/covid-19/
https://pva-cdnendpoint.azureedge.net/prod/libraries/media/pva/library/pdfs/wc-at-covid-19-precautions-2020-03-26-1754.pdf
http://www.rehabforum.org/involve.html
https://drive.google.com/file/d/1cRwJsmRKGz1ov9SLFsvWIdHyZZayZy4Y/edit
https://drive.google.com/file/d/1BlxhLsawuhM7ZCjvAm6lSP_vwIVkTgjO/edit
https://drive.google.com/file/d/1BsiE5wT3pe9jKAsuzLgay15kwFxbGkrF/view
https://biv-ot.org/news_und_politik/gesundheitspolitik/covid_19/index_ger.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1f4w305l2Ns_2jVOotXWqBv5aEIBqHUkx
https://mednet-communities.net/?93p3r055.gv98693l%20-
https://ageingissues.wordpress.com/2020/03/21/covid-19-statement-from-the-president-and-members-of-the-national-executive-committee-of-the-british-society-of-gerontology/
https://ageingissues.wordpress.com/2020/03/21/covid-19-statement-from-the-president-and-members-of-the-national-executive-committee-of-the-british-society-of-gerontology/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
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आिार 
यस कोत्रभड १९ को महामारी फैत्रलएको ऄवस्थामा कृत्रिम ऄंग तथा सहायक ईपकरण सेवाको 
अवश्यकता भएका सेवाग्राहीहरुको त्रनत्रतत सेवा सचुारु गनुन को त्रवकल्प छैन ।  यो सेवा त्रदघनकात्रलन 
ऄपांगता भएका व्यत्रि हरुलाइ माि नभइ ऄस्पतालमा हाड जोनी तथा नसा को रोग तथा 
समस्याहरुको ईपचारको त्रनत्रतत साथै ऄरु कुनै पत्रन  ऄवस्थामा ऄपांगता रोकथाम तथा िाररररक 
पनूस्थानपना समेतको  लागी ऄत्रत अवश्यक हुने भएकोले प्रत्रतकूल ऄवस्थामा समेत सेवा प्रदान 
गनुनपने हुन्छ ।  कृत्रिम ऄंग तथा सहायक ईपकरण को लात्रग ऄन्तरात्ररिय समाज ( अइ एस पी ओ ) 
द्वारा प्रकात्रित  दस्ताबेज दस्तावेज " कोत्रभड - १९ महामारीको समयमा खलु्ला रहन ुपने प्रोस्थेत्रटलस ्
ओथोत्रटलस ् त्रललत्रनकहरूको लात्रग सझुावहरू" यस सेवामा संलग्न स्वास््यकमी, ऄन्य प्रात्रवत्रधक 
तथा सेवाग्राहीहरुलाइ संक्रमण बाट जोगाईन ऄत्रत नै अवश्यक रहकेो महिसु गरर नेपालको 
पररत्रस्थत्रत ऄनरुुप सबैले बझुेर अ अफ्नो कायनस्थल मा लाग ूगनन सकुन भन्ने ईदशे्यको साथ कृत्रिम 
ऄंग तथा  सहायक ईपकरण सेवा समाज नेपालको कायन सत्रमत्रतले नेपाली मा ऄनवुाद गरर यहाँहरु को 
समक्ष यो दस्तावेज ल्याएको छ ।   

यो दस्तावेजको  ऄनवुादको त्रनत्रतत पहल गरर  पणून रुपमा ऄनवुाद गररत्रदन ुभएको मा यस समाजका 
ऄध्यक्ष्य श्री ऄत्रमत रत्न बज्राचायन तथा  दस्तावजे को ऄनवुादको लात्रग सहषन स्वीकृत्रत प्रदान गररत्रदन ु
भएको मा अइ एस पी ओ मखु्य कायानलय प्रत्रत हामी कृतज्ञ छौं ।  साथै हरेक त्रक्रयाकलापमा सबै 
कायन सत्रमत्रत का सदस्यहरुको तदारुकता र सहयोग पत्रन सहानत्रनय छ ।  यो त्रवश्वव्यापी प्रासंत्रगक 
दस्तावेजलाइ स्थात्रनय तथा के्षिीय ऄवस्थाको अधारमा प्रयोग गरर सँक्रमणको जँजाल तोड्न मद्दत 
गनुनहुनेछ भत्रन त्रवश्वास गरेका छौं  । यस जोत्रखमयिु पररत्रस्थत्रतमा समेत  सरुत्रक्षत रूपमा त्रनरन्तर सेवा 
प्रदान गरररहने तपाइहंरुको प्रयासलाइ हामी सराहना गदनछौं। धन्यवाद  ।  

कृत्रिम ऄंग तथा  सहायक ईपकरण सेवा समाज नेपाल 

महाराजगंज काठमाण्डौ   
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