हस्पिटल वा पवाप्य संपथामा कोभिड-१९बाट संक्रभमत िइ उिचार गराइ रहे का ब्यस्ततहरुको
बबबरण IMU भसपटममा िर्नको लागग नर्म्र् अर्ुसारको तररका अिर्ाउर्ुहोस।
१) सबै भन्दा पहिला तपाईको अस्पताल/ आइसोलेसन वा स्वास््य संस्थाको दताा IMU ससस्टममा
भए नभएको ननश्चित गननि
ा ोस। दताा छ भने तपाई सँग IMU ससस्टममामा लगइन गने प्रयोगकताा
र पासवर्ा िननन पदा छ। यहद छै न भने IMU ससस्टममामा लगइन गने प्रयोगकताा र पासवर्ाको लागग
आफ्नो स्वास््य संस्था वा आइसोलेसनको पनरा नाम, ठे गान, सम्पका ब्यश्ततको नाम र फोन
नम्बर र स्वास््य संस्थाले कोसभर्-१९मा हदएका सेवािरु (जस्तै स्वाब संकलन, स्वाबको
पररक्षण/जाँि, कोसभर् संक्रसमतको उपिार इत्याहद) कनन-कनन छन भनन
imucovidnepal@gmail.com मा इमेल पठाउनन िोला।
२) IMU ससस्टममामा लगइन गने प्रयोगकताा र पासवर्ा छ भने यो http://imucovid19.mohp.gov.np
सलङ्कमा जाननिोस र प्रयोगकताा पासवर्ा राख्ननिोस।
३) पहिलो पटक लगईन गनाासाथ आफ्नो प्रोफाईल सम्पादन गननि
ा ोस। यो गनाको लागग तल दे खाएको
गित्र जस्तै मागथ दाहिनेकननामा मान्छे जस्तो दे खखने ठाउमा तपाईको प्रयोगकताा नाम दे ख्ननिनने छ।
त्यसै सँग जोडर्एको “ṿ” गिन्ि दे ख्ननिनने छ। त्यिा श्तलक गदाा “Edit Profile” दे ख्नन िननेछ।
त्यसमा श्तलक गननि
ा ोस।

यो प्रोफाएलमा आफ्नो संस्थाको पनरा बबबरण भनि
ना ोस। जस्तै नाम, फोन, इमेल इत्याहद
भररकान अन्त्यमा Update गनि
ना ोला।
त्यस्तै गरर गित्रमा दे खाएजस्तै गरर “Message” इनबतस दे ख्नन िनने छ। यस ठाउमा तपाईिरुलाई कननै

मित्वपूणा सूिना पठाइएको िनन सतदछ। यिाँबाट िे नि
ना ोस। साथै तपाईलाई कननै प्राबबगिक समस्या परे मा

यस ठाउबाट “Create New Message” मा जाननिोस र आफ्नो समस्या पठाउननिोस। Subject: मा बनखिने गरर
समस्यको बबषय राख्ननिोस भने तल Message मा समस्याको बारे मा बनखिने गरर बबस्तातमा बि
न ाउननिोस।
यो समस्या वा सूिना कस्लाई पठाउने िो उस्लाई √ (हठक गिन्ि) लगाउननिोस। प्राबबगिक समस्या परे मा

Contact IMU Nepal technical support team
IMU Nepal support team
Lazimpat, Kathmandu

Email : imucovidnepal@gmail.com
यसरर गिन्ि लगाएर अश्न्तम (पेजको पनछारमा) पनगेर “Submit” मा श्तलक गनि
ना ोस। तपाईलो सि
ू ना
सम्बश्न्ित संस्था व ब्यश्ततले प्राप्त गनि
ना न ने छ।

त्यस्तै गरर अब लगईन गररसके पनछ सबै भन्दा अगाडर् तपाईको ड्यासबोर्ा दे खखने छ। यसबाट तपाईले
आफ्नो आवचयकता अनस
न ार िेरै कामिरु गना सतनन िनने छ। गित्रमा दे खाएको जस्तै गरर

यिाँ तपाईको संस्थामा कोसभर् केसको ब्यबस्थापनका बबसभन्न
श्जम्मेवारर जस्तै संकास्पद केसको दताा, स्वाब संकलन, ल्याब टे स्टको
ररजल्ट राख्ने, कन््यातट ट्रे ससङ गने, बोर्ार (PoE) मा केस दताा
इत्याहदको प्राप्त गने प्रयोगकतााको सलस्ट िनने छ।
यिाँ तपाईको संस्थामा सभत्र कोसभर् केसको त्याङ्क कस्तो छ भन्ने
पनणा बबबरण िनने छ। भने यहिबाट श्जम्मेवारर अनस
न ारका प्रयोगकतााले

संकास्पद केसको दताा, स्वाब संकलन, ल्याब टे स्टको ररजल्ट राख्ने गना
सतदछन। कन््यातट ट्रे ससङ र बोर्ार (PoE) मा गररने केस दताा यस मा
छै न। मोबाएल एपमा राखखएको छ।

यिाँ तपाईको संस्थामा सभत्र दताा भएका कोसभर् केसको ल्याब ररपोटा
ननकाल्न सतननिनने छ। तपाईले ल्याब टे स्ट गरे मा मात्र यिाबाट तपाईले
ल्याब आइडर्बाट ररपोटा खोज्न सतनन िनने छ। तर अन्य ठाउमा स्वाब
टे स्ट गरे मा 15 Digit को स्वाब आइडर्बाट मात्र केसको ररपोटा खोज्न
सतनन िनने छ।

यसरर यो ड्यासबोर्ामा तपाईले िेरै नै सनबबिािरु पाउन सतनन िनने छ। कोसभर्-१९ को केस दताा गने स्वाब
संकलन दे खख सलएर, स्वाबको पररक्षण ननतजा, दै ननक स्वास््य जाँिको बबबरण, कन््यातट ट्रे ससङ जस्ता

सनबबिािरु मोबएल एपमा राखखएका छन। गनगल प्ले स्टोरमा गएर “IMU Nepal” भनन सिा गरर तपाईले यो
एप र्ाउनलोर् गना सतनन िनने छ। यस सम्बश्न्ि थप जानकारर मनलक सभडर्योिरु ननम्न अननसारको यनटनब
सलङ्कमा प्राप्त गना सतनन िननेछ https://www.youtube.com/channel/UCh9lLuWsok0Zj2v7k7sZxNw

अपिताल वा आइसोलेसर् केन्द्रहरुमा उिचाथन राखिएका कोभिडका बबराभमहरुको बबबरण कसरर िर्े?
यो बबबरण भनना अगाडर् अस्पताल वा आइसोलेसन केन्रमा कोसभर्का केसिरु कसरर आउदछन भन्ने कनरा
बनझ्नन पदा छ। कननै पनन ब्यश्तत पोजेहटभ टे स्ट भए पनछ मात्र उपिारको लागग अस्पताल वा आइसोलेसन (
वा िोम आइसोलेसन) मा पग्न दछन। त्यसकारण उतत ब्यश्तत पोजेहटभ िो वा िोइन भन्ने कनरा नेपाल
सरकारबाट मान्यता प्राप्त कोसभर्-१९ को ल्याब पररक्षणको ननतजाले दे खाउछ। साथै कनतपय ठाउमा

याापपर् एन्टजेन पररक्षण गरर त्यसको प्रमाण भएका ब्यश्तत मात्र यस ससस्टमा राख्नन पदा छ। यस्का लागग
सबै भन्दा पहिला उतत ब्यश्ततले कनन ल्याबमा जाँिगरे को िो उतत ल्याबको नाम अननबाया रुपमा IMU
System मा दताा िननन पदाछ। बबसभन्न कारणले गदाा त्यस्ता संस्थािरु दताा छै न भने तपाईले आफ्नै

संस्थाको नाम छान्नन पने िनन्छ। कनतपय अवस्थामा ल्याब ID उपल्बि िनदैन। त्यस्तो अवस्थामा NA वा
अन्य आफनलाई बनझ्न सश्जलो िनने Reference Code राख्न सतनन िननेछ

मागथ बाताइए अननसार कोसभर्-१९ बाट संक्रसमतको उपिाराता रकम भत
न तानन सलनको लागग तल गित्रमा
दे खाए अननसार “Case Payment” मा जाननिोस

“CASES Payment” मा गथच्दा ननम्न अननसारका बबकल्पिरु दे ख्ननिनने छ।
+ Create -> नयाँ केस दताा गनाको लागग यिा गथच्नि
न ोस
+ Report -> दताा गररएका केसिरुको सारं श िे नक
ा ो लागग यिा गथच्नि
न ोस
+ Under Treatment -> ननयसमत रुपमा उपिार गराइरिे का केसिरुको
बबबरण िे नक
ा ोलागग यिाँ गथच्ननिोस।
+Discharge -> डर्स्िाजा भैसकेकािरुको बबबरण िे नक
ा ो लागग यिाँ
गथच्ननिोस
+Death -> संस्थामा मत्ृ यन भनन सनननश्चित गररएका केसिरुको पववरण
िे नक
ा ोलागग यिाँ गथच्ननिोस।

नयाँ केस दताा गनाको लागग + Create -> गथच्नि
न ोस तपाईले यस प्रकारको फारमा दे ख्नन िनने छ।

सबै भन्दा

मागथ ल्याबको नाम छान्ननिोस भन्ने आउछ। ल्याबको नाम अङ्रेश्ज अक्षरबाट टाइप गनना पने िनन्छ।
ससस्टमले समल्ने खालका नामिरु दे खाउछ त्यसबाट तपाइले िािे को ल्याब भे्न सतनन िनने छ।

यहााँ तिाईले अनर्बायन रुिमा ल्याबको र्ाम िोज्र्ु िर्नछ। त्यसको लागग ल्याबको र्ामको अगाडडको केही अक्षर
टाइि गरे मा ल्याबको र्ामको भलष्ट र्े खिर्े छ। आफूले िोजेको ल्याबको भलष्टलाई Click गर्ह
ुन ोस र उतत केसको Lab
ID रािेर Search मा गथच्र्ुहोस। यदर् छ िर्े केसको र्ाम र्े खिर्े छ। केस िेदटएर् िर्े िनर् आफ्र्ो संपथाकै र्ाम
राखि अगाडड बढर्ुहोस।
केस र्तान िएको भमनत छान्द्र्ुहोस।

केसको हस्पिटलमा र्तान िएको ID लेख्नुहोस

केसको िुरा र्ाम थर लेख्नुहोस

केसको उमेर लेख्नुहोस

केसको सम्ििन फोर् अनर्बायन लेख्नुहोस

यहााँ अनर्वायन केसको िुरा ठे गार्ा, स्जल्ला, िाभलका, वाडन र्ं. टोल लेख्नुहोस

केस सोयंले िचन गर्े हो वा नर्िःशुल्क हो िनर् छान्द्र्ुहोस
केसको पवाप्य अवपथा कपतो छ छान्द्र्ुहोस।

केसको संरक्षक वा अभिवावकको र्ाम अनर्बायन लेख्नुहोस।

केसको अन्द्त्य कसरर हुर्ै छ अनर्बायन लेख्नुहोस।

यदर् केस कुर्ै अन्द्य अपितालबाट ररफर िएर आएको हो वा अन्द्य कुर्ै महत्विूणन सच
ू ार्ा िएमा यहा लेख्नुहोस।
अब

Save मा गथच्र्ुहोस

ल्याबको नाम र उतत ल्याबले हदएको कोसभर्-१९ कसेको पररक्षण गदााको Lab ID राख्दा केस
सभहटएमा तपाईले उतत केसको ब्यश्ततगत बबबरण त्यहि प्राप्त गनना िनने छ र बाँकक अन्य

बबबरण मात्र भरे पनग्दछ। तर कननै कारणबस Lab ID नदे खखन सतदछ।

उतत तोककएको ल्याबमा

Lab ID बाट केस नभेहटनन भनेको उतत केसको बबबरण उतत ल्याबले IMU System मा इश्न्ट्र निनन
सतदछ। यस्तो अबस्थामा तपाइले उतत केसलाई हदएको ल्याब आइडर् नै राखेर केसको सबै
बबबरण भनि
ना ोस सेभ गनि
ना ोस।
र्ोटिः यसरर उतत केसको बबबरण र्िेदटर्ा रकम िुततानर्को लागग प्रमाण जुटाउर् समय लाग्र्
सतर्छ। त्यसकारण उतत ल्याबलाई जसरर िनर् आफ्र्ो ल्याबको बबबरण IMU System मा
रािन्द्र् लगाउर्ुहोस। यदर् उतत ल्याबलाई कुर्ै प्राबबगिक समपया िरे को िए IMU System को
प्राबबिक सिोटन मा सम्िकन गर्न लागाउर्ह
ु ोस।
तर कनतिय बेला र्गरिाभलकाकाले Rapid Antigen िररक्षण गरर िोजेदटि टे पट केसलाई
आइसोलेसर् वा अपिताल िठाएका छर्। त्यपतो अवपथामा नत केसलाई िोज्र्को लागग उतत
Rapid Antigen िररक्षण गर्े संपथा वा CICT Team वा उतत संपथाले IMU System मा प्रयोग
गरे को UserName Account के हो िनर् थाहा िाउर्ु िर्न छ उतत एकाण्टलाई पवाब िररक्षणको
अर्ुमनत IMU System मा दर्र्ु। त्यसको लागग सम्बस्न्द्ित CICT को हकमा सम्बस्न्द्ित िाभलकाले
वा अन्द्य संपथाको हकमा संपथाले IMU को सिोटन मा िबर गर्ुन िर्न छ।

र्गरिाभलकाले गचत्रमा

र्े िाएको जपतो गरर Organization Type: Sample Collection and Sample Test (Both) भन्ने अनस
न ार
Organization Type पररवतान गनना पदा छ।

यो काम उतत संस्था रिे को पासलकाले गना सतदछ। यसरर ल्याबको Organization Type : Both (Sample
Collection & Lab Test) िननन आवचयक छ। अन्यथा ल्याव खोज्दा नदे ख्ने िनन सतदछ। यो काम, पासलका,
श्जल्ला र प्रदे श सबैले गना सतने छ।

यहद Lab ID नै भेहटएन भने र अस्पतालमा केसले ल्याएको पोजेहटभ भेररकफकेसन ररपोटा कनन ल्याबबाट
आएको िो त्यो ल्याबको नाम जसरर पनन IMU मा इन्ट्री भएकै िननन पदाछ। तर कनने प्राबबगिक त्रहन टका
कारण उतत ल्याब नम्बर छै न भने पनन पेपरमा भएको Lab ID त्यो Lab ID: को ठाउमा लेख्न समल्दछ।
यसरर लेख्दा केसको सबै कनरा फारममा भनना पदाछ।
यसरर केसको दताा गने काम भैसके पनछ अब केस सेभ भयो कक भएन र ररपोटा कस्तो भयो भनन िे ने वा
रुजन गननि
ा ोस। त्यसको लागग
४) यसरर दताा भैसकेको सबै बबबरणिरु + Report -> दताा गररएका केसिरुको सारं श िेनक
ा ो लागग यिा
गथच्ननिोस। यिाँ तपाईले यस प्रकारको फारम दे ख्नन िनने छ।
यहााँ र्े खिएको सबै ररिोटन लाई राम्रो साँग रुजु गर्ह
ुन ोस। यदर्
र्भमलेमा कुर् भमलेर् िनर् हरे क र्तान गररएको केस हे र्ुन
िर्े हुन्द्छ। त्यसकारण हरे क दर्र् केसको र्तान गररसके

िनछ यो ररिोटन हे र्े गर्ह
ुन ोस ताकक िववष्यमा कुर्े त्रुदट
र्होस।

मागथको गित्रमा दे खाए जस्तै गरर ररपोटा मा गएर तपाइले सबै भन्दा मागथको
तयालेन्र्रबाट समनत छानन कनन हदनको ररपोटा िे ने िो त्यहि अननसार गनि
ना ोस र ररपोटा रुजन
गनि
ना ोस।

यसरर हरे क दर्र्को ररिोटन रानत १२ बजे भित्र DHIS2 मा िठाइ सतर्ु िर्े छ।

------------ -------------------------- --------------------भलपटमा कसरर हे र्े र कोभिड-१९ केसको पवाप्यको अवपथा कसरर
िररवतनर् गर्े
िरे क कोसभर्-१९ का केसिरुको ब्यश्ततक बबबरणिरु तपाईिरुले र्ाउनलोर् गरे र राख्न सतनन िनने
छ। यो िे नक
ा ोलागग तल गित्रमा दे खाएको जस्तै गरर

Under Treatment: अहिले उपिारमा रिे का केसिरु
यसमा िे नि
ना ोस
Discharge: डर्स्िाजा भइसकेका केसिरु यसमा िे नि
ना ोस
Death: मत्ृ यन भनन घोषणा भइसकेका केसिरु यसमा
िे नि
ना ोस

कोसभर्-१९ का केसिरुको सलस्ट यस प्रकार दे खखने छ। आवचयकता अनस
न ार नय केसिरु आफ्नो अकफससयल
प्रयोजनको लागग र्ाउनलोर् गना सककने छ। साथै बबरासम अवस्था पररवतान गनना परे मा Edit मा श्तलक
गरर गना सककने छ।

होम आइसोलेसर्को ब्यबपथा कसरर गर्े
िोम आइसोलेसनको बारे मा बबभन्न पासलकािरुले आ-आफ्नो तररकाले रकम भत
न तानन गररने भएकाले IMU
System ले िोम आइसोलेसनको ब्यश्ततगत बबबरण मात्र राख्ने गरे को छ र त्यसको समर एकककृत बबबरण
सरकारलाई उपलब्ि गराउदछ। तर यो बबबरणको एकककृत बबबरणलाई IHMIS को ससस्टममा पठाइदै न।
िोम आइसोलेसनको ब्यबस्थापनको लागग िरे क पासलकाले आफन अन्तगात भैरिे का CICT एकाण्टलाई आफैले
बनखिने गरर सम्पादन गरर उतत CICT एकाण्टलाई क स्तो खालको संस्था िो भनन छान्न सतने छन।
जस्मा Home Isolation / Normal भनन छान्न पाउने छन। तलको गित्रमा दे खाएको ठाउमा नै गएर
पररवतान गना सककने छ।

कननै पनन प्राबबगिक समस्या पदाा िासमलाइ तल हदइए अननसार आफनलाइ पायक पने सम्पका नम्बरमा
सम्पका गनना िोला वा IMU को इमेल – ठे गानामा इमेल पठाइहदनन िोला।

िन्यबाद

