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नेपालमा रक्तदान कायर्नुक्रिम रद्द भएको कारण  काठमाडौं उपत्यका भत्र र बाहर  पन 
रगतको अभाव भएको छ| सामािजक दरूी जारी राख्नका लाग, रक्तदान कायर्नुक्रिम 
आयोजना गरएको छैन | तर रगतको नरन्तर आवश्यकताको कारण स्वास्थ्य 

व्यिक्तले  रक्तदान गनुर्नु पछर्नु |

कोरोनाभाइरस र रक्तदान सुरक्षा
प्रोटोकल कागजात



सुरक्षा प्रोटोकल

सुरक्षत रुपमा रगत सञ्चालन गनर्नुका 
लाग हाम्रा सफारसहरु यहाँ छन।् यी 
सफारसहरू अमेरकी रेडक्रिसको 
प्रोटोकलमा आधारत छन:्



रक्तदान भर सिजर्नुकल पन्जा प्रयोग 
गनुर्नुहोस ्र प्रत्येक रगत दान पछ आफ्नो 
हातहरू सेनटाइजरले सफा गनुर्नुहोस।्

२. तापमान जाँच१. पन्जाको प्रयोग

रक्तदाताहरू रक्तदान केन्द्रमा प्रवेश गनुर्नु अघ 
दाताहरूको तापमान जाँच गनुर्नुहोस।् 

१००.४ डग्री भन्दा माथको तापक्रिम भएको जो 
कोहीलाई घर पठाउनु होस।्

ब्लडबैंक मेडकल टीमका लाग सुरक्षा उपायहरू:



रक्तदान गनर्ने दनमा रक्तदाता स्वस्थ छन ्भन्ने 
कुरा सुनिश्चत गनर्नु रक्तदाताहरूको मनी-
शारीरक स्वास्थ्य जाँच गनुर्नुहोस।् 

COVID-19 सम्बिन्धत प्रश्नहरू सोध्नुहोस:्

क) नम्न कुनै लक्षणहरू तपाईंको पछल्लो १४ 
दनमा भएको थयो वा तपाईंलाई हाल छन:्

● ज्वरो १००.४ डग्री माथ
● सुख्खा खोकी 
● स्वास फेनर्नु गाहर्हो हुने 
● पखाला र वाकवाकी

३. मनी-शारीरक स्वास्थ्य जाँच



COVID-19 सम्बिन्धत प्रश्नहरू सोध्नुहोस:्

ख. के तपाईंले पछल्ला दईु हताहरूमा यात्रा गनुर्नुभयो: यद छ भने कहाँ?

ग. के तपाइँ माथको कुनै लक्षण भएको व्यिक्त संग सम्पकर्नु मा हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो?

घ. के तपाइँ पछल्लो १४ दनमा COVID-19 भएको वा शंका गरएको कसैसँग सम्पकर्नु मा हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो?

ङ. के तपाई चीन,  अधकांश युरोपयन देशहरू, इरान र दक्षण कोरयाबाट फकर्ने का, कसैसँग सम्पकर्नु मा 
हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो?

अस्वस्थ्य व्यिक्तलाई सम्मानपूवर्नुक रक्तदान क्षेत्रमा प्रवेश नगनर्नु भन्नुपछर्नु। श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू भएका दाताहरू, 
जसले पछल्ला १४  दनमा यात्रा गरेका छन ् र COVID-19 को शंका गरएको जो कोहीसँग सम्पकर्नु  गरेका छन,् यी 
व्यिक्तहरुलाई रक्तदान गनर्नु दनु हुन्न ।



४. प्रत्येक रक्तदान पछ दाताहरु द्वारा छुने ठाउँहरूलाई सेनटाइज गनुर्नुहोस।्



प्रत्येक रक्तदानको लाग स्टेराइल रगत 
संकलन सेटहरू प्रयोग गनुर्नुहोस।् एसेिटक 
स्क्रिबको साथ दानको लाग रक्तदाताको हात 

सफा गनुर्नुहोस।्

उपकरणहरू कीटाणुरहत गनुर्नुहोस।्

६. उपकरणहरू कीटाणुरहत ५. स्टेराइल रगत संकलन



रक्तदाताहरु बीच सामािजक दरूी कायम गनर्नु 
रक्तदान कुसर्नुहरु टाढा राख्नुहोस।्

७. सामािजक दरूी 



ब्लडबैंकका कमर्नुचारीहरूका लाग सफारश गरएको:

रक्त संकलनको लाग स्टेराइल वातावरण सजर्नुना 
गनर्ने                                    

रक्तदान सुरक्षत छ। ब्लडबैंकमा संक्रिमण रोकथाम गनर्नु कृपया 
थप सावधानी अपनाउनुहोस।् कृपया हात नमलाउनु होस,् कायर्नु 
सतहहरु सफा राख्नुहोस,् आफ्ना हातहरू प्राय: साबुन पानीले 

धुनुहोस ्र स्वास्थ्य समस्या भएका सहकमर्मीहरू घरमा बस्नुहोस।्



हामी ब्लड बैंकका कमर्नुचारीहरूलाई कसरी जोगाउन सक्छौं?
● दबुै कमर्नुचारी र दाताहरुलाई यद केही गुनासो छैन भने मात्र आउन आग्रह गनुर्नुहोस। 
● व्यिक्तगत सुरक्षा उपकरणको (PPE) प्रयोग गनुर्नुहोस ्(ग्लोभ्स, मेडकल मास्क, चश्मा वा अनुहार 

सल्ड र गाउन)

● सतहहरू प्राय: सफा गनुर्नुहोस ्र सबैलाई, (सहकमर्मीहरू र दाताहरूलाई) रगत दनु अघ र केन्द्रबाट 

छुट्टनु अघ आफ्ना हातहरू राम्रोसँग साबुन पानीले धुन अनुरोध गनुर्नुहोस ्।



रक्तदाताका लाग सुरक्षा उपायहरू



ब्लड बैंकले प्रवेश गनुर्नु अघ 
रक्तदाताहरूको प्रयोगका 
लाग र रक्तदानभर 
आवश्यकता अनुसार 

सेनटाइजर प्रदान गनुर्नुहोस।्

सेनटाइजर प्रदान 

रक्तदाताहरुलाई उनीहरूको 
डोनेशन प्रक्रियाको बखत 

सम्भव भएमा मास्क लगाउन 
सफारस गनुर्नुहोस।्

मास्कको प्रयोग



धन्यवाद!


