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प्रेस �व�िप्त 

�वश्वभर महामार�को रुपमा फै�लएको कोरोना भाइरस (को�भड–१९) को 
संक्रमण नेपालमा �दनप्र�त�दन तीब्ररुपले ब�ढरहेको छ । प�छल्लो समय 
संक्रमणको दर वृ�द्ध भएसंगै यो महामार�बाट नेपाल� सञ्चार �ेत्र प�न नराम्रर� 
प्रभा�वत हुन पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा अ�भलेख भएअनुसार उच्च 
जो�खमका बीच अग्रभागमा रहेर पेशागत कमर् �नवार्हका क्रममा अ�हलेसम्म ७१ 
जना पत्रकार तथा सञ्चारकम� कोरोनाबाट संक्र�मत भएका छन् । जसमा केह� 
पत्रकार म�हलामा समेत सक्रमण दे�खएको छ । महासंघको अ�भलेखअनुसार 
मलुकका ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशका पत्रकार तथा सञ्चारकम� संक्र�मत हुन पुगेका 
छन् । 

जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १३ जना पत्रकार कोरोना संक्र�मत भएका छन् 
जसमा मोरङ िजल्लाका १२ जना र उदयपुरका १ जना रहेका छन् । 

त्यस्तै प्रदेश २ मा २७ जना पत्रकार संक्र�मत भएका छन् । जसमा पसार् १३, 
बारा ४, धनुषा २, सप्तर� ३, सलार्ह� ३, महोत्तर� १ र रौतहटमा १ जना रहेका 
छन् । 

बागमती प्रदेशमा ११ जना पत्रकार संक्र�मत हुन पुगेका छन् । जसमा 
काठमाड� ९ र ल�लतपुरमा २ जना पत्रकार संक्र�मत भएक छन् ।  

यसैगर� गण्डक� प्रदेशमा ८ जना पत्रकार संक्रम�त भएका छन् । जसमा 
कास्क�का १ जना र नवलपुरका ७ जना रहेका छन् । 

प्रदेश नम्बर ५ मा ११ जना पत्रकार संक्रम�त भएका छन् । जसमा बाँके २, 
ब�दर्या १, क�पलवस्तु ६ र रुपन्देह�मा २ संक्रम�त हुन पुगेका छन् । त्यस्तै 
कणार्ल� प्रदेशको दैलेख िजल्लामा १ जना पत्रकार संक्र�मत भएका छन् । 
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संक्र�मतमध्ये केह� �नको भइसकेका छन् केह� उपचाररत अवस्थामा रहेका 
छन् । महासंघ उपचाररत सबै पत्रकारको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गदर्छ । 
यो �वषम प�रिस्थ�तमा संक्रमणको उच्च जो�खमका बीच अग्रभागमा रहेर नेपाल� 
सञ्चार �ेत्रले �नवार्ह ग�ररहेको भू�मका सराहनीय छ । �वशेषगर� �फल्डमा ख�टने 
सम्वाददाता, फोटो पत्रकार र क्यामेरा पसर्नहरु संक्रमणको उच्च जो�खममा रहेका 
छन् । महासंघ संक्रमणको उच्च जो�खमका बीच �फल्डमा ख�टने 
सञ्चारकम�हरुको �नःशुल्क पीसीआर पर��णको व्यवस्थाका साथ ैउपचाररत सबै 
पत्रकारहरुको उपचारको उ�चत व्यवस्था गनर् सरकारसँग माग गदर्छ । 

साथै, महामार�को यस्तो �वषम प�रिस्थ�तमा आफ्नो पेशागत धमर् �नवार्हका 
क्रममा संवेदनशील भई पूवर्सतकर्ताका सम्पूणर् स्वास्थ्य सुर�ाका उपायहरु 
अवलम्बन गद� स्वास्थ सुर�ालाई उच्च प्राथ�मकतामा राखेर मात्रै काम गनर् 
महासंघ आम पत्रकार तथा सञ्चारकम�हरुमा अ�पल गदर्छ । 
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