ल्याबले कसरि IMU Nepal मा नमन
ु ा स्वाबको
ब्यबस्थापन गने?
IMU Nepal मा ल्याबले नमुना स्वाब संकलन पनन गनन सक्ने भएकाले ल्याब संग
दइ
ु वोटै एकाण्ट हुनु अननवायन छ।
पहहलो एकाउन्टः केसको दर्ान र्था स्वाब संकलन एकाउण्ट
दोश्रो एकाउन्टः संकललर् स्वाबको बुझ्ने र पररक्षणको ररजल्ट भने एकाउन्ट
नय दब
ु ै प्रकारको एकाउण्ट ल्याबले IMU Nepal मार्नर् प्राप्र् गरर सक्नु पने छ।

केसको दर्ाा र्था स्वाब संकलनको ब्यबस्थापान ल्याबमा कसरि
गने।
१) कोलभड -१९ को नमुना स्वाब हदनको लागग केस (वा ब्यक्क्र्) र्यार भइसकेको
अवस्थामा र्ुरुन्र्ै दर्ान गरर नमुना स्वाब ललनको लागग अगाडड बढ्ने। ल्याबमा
दै ननक १०० भन्दा बहि कोलभड-१९ का केसहरुको दर्ान हुन्छ भने

सके सम्म क्यु-

आरकोडको प्रयोग गने। त्यो क्यु-आरकोडको सबै डडजाईन IMU Nepal मार्नर् प्राप्र्
गनन सककने छ। यस्ले धेरै समय बचर् गने छ। यसरर मोबाएलबाट दर्ान गदै
सभनरमा पठाउने।
२) सभनरमा डाटा पुगगसके पनछ Computer मा imucovid19.mohp.gov.np मा लगइन
गने। त्यहा भर्नर दर्ान भएको ब्यक्क्र् वा केस १५ अंङ्कको नम्बर सहहर् “Pending”
दे खर्ने छ। उक्र् १५ अंङ्कको नम्बर लाई मोबाएल मार्नर्

ल्याबको यज
ु रनेम ले

लगइन गरर ररलसभ गररयो भन्दा पनन हुन्छ वा कम्पुटर मार्नर् पनन ररलसभ गनन
सककन्छ। र्र धेरै केस हुदा कम्पयुटरमा भन्दा मोबाएलमा नछटो हुने छ।

३) आज हदन भरर ररलसभ भएका सबैको ललस्ट Excel Sheet मा प्रप्रन्ट गरर राख्ने। Excel
Sheet मा ल्याबको आइडड आउने भएकाले अब टे स्ट ररजल्टको लागग ल्याबकै
आइडड अनस
ु ार मोबाएलमा ररजल्ट भदान हुने छ।

ल्याबले बाहििबाट एकमष्ु ट संकलतर् भइ आएका नमन
ु ा
स्वाबको VTM बुझ्दा कसरि बुझ्ने।
-

बाहहरबाट आएका केसहरु IMU Nepal को लसस्टमबाट दर्ान गरे र आएका हुन
कक है न सनु नक्चचर् गने।

- यहद IMU Nepal को लसस्टमबाट दर्ान गरे र आएका हुन भने IMU Nepal को
लसस्टमबाट ननकाललएको Excel Sheet पनन सगै हुनु जरुरर छ।
- यहद छै न भने त्यसअनुरुप च इमेल मार्नर् भए पनन मगाउने।
पहिलो ४ अंक
स्वाब संकलन गने टोललको

दोश्रो ६ अंक
युजर

आइडड हो। यो सधै एउटै हुने छ। ↓

यो

स्वाब संकललर् हदनको

अङ्रेक्ज लमनर् हो। (बर्न-महहनागर्े) ↓

अन्तर्म ५ अंक
स्वाबको युननक
आइडड हो
↓

यो पहहलो र दोश्रोलाई हरे क हदनको लट नम्बर भनेर बुझ्न सक्नु हुने
छ।
0701
यो भाग सधै समान हुने छ।
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यो नम्बर एक हदन भररका लागग

यो पटक्कै प्रपच्छै

समान हुने छ।

र्रक हुने छ।

Excel Sheet मा हे रेर अनिल्लो ४ र ६ अंङ्क सबै समान भएको एउटै लटको
रुपमा प्याक गररएको छ कक छै न यककन गने। हरे क हदनकोलागग लभन्दा
लभन्दै लट नम्बर हुनु पदन छ भन्ने कुरा बझ
ु ाउने।
अब सबै कुरा सहह छ भन्न ननचचय भइसके पनछ Excel Sheet मा हदइएको
१५ अंङ्क राखर् नमन
ु ा स्वाब बुझेको र आफ्नो ल्याबमा उक्र् स्वाबलाई कुन

प्रोसेस नम्बर हदइएको छ उक्र् नम्बर समेर् रार्ेर नमुना स्वाब बुझेको कुरा
ननचचय गने।
यसरर बझ
े ो सबै केसहरु ल्याबको यज
ु क
ु र आइडड र पासवडनबाट कम्पयट
ु रमा
गएर imucovid19.mohp.gov.np लगइन गरर ररलसभ भएको सबै केसहरुको
Excel Sheet मा प्रप्रन्ट गने।
ककन Excel Sheet मा प्रप्रन्ट गने। ककनकक त्यसमा कुन केसको कुन संकललर्
आइडड र कुन ल्याबको आइडड समेर् हुने भएकाले पनछ टे स्ट ररजल्ट भनन वा
ब्यबस्थपान गनन सक्जलो हुनछ
े ।
ल्याबले स्वाब संकलन गदान पालन गनै पने केहह प्रकिया र बबगधहरु।
१) ल्याबले केसको नमुना स्वाब संकलन गननको लागग लभन्दै मोबाइल डडभाइस र
ल्याबमा ररलसभ गननको लागग लभन्दै मोबाएल डडभाइस प्रयोग गनुन पने हुन्छ।
अथानर् दइ
ु वोटा एकाउन्टको लागग २ वोटै मोवाएल डडभाइस अननबायन हुदा
राम्रो।
२) ल्याबले लटमा स्वाब बुझ्दा IMU Nepal को लसस्टमबाट नै ननस्कासन
गररएको हु-बहु अननबायन रुपमा Excel Sheet प्रप्रन्टमा माग गने।
३) ल्याबले आर्ुले बुखझसकेको सबै रे कडनको लागग पनन अननबायन हरे क हदन Excel
Sheet प्रप्रन्ट गने । र्ाकक भेररर्ाई गनन वा कस्लाइ कुन नम्बर हदइयो भन्ने
समेर् थाहा पाउन सक्जलो हुने छ।
४) सके सम्म ल्याबले क्यु-आरकोडको ब्यबस्थापनमा जोड हदने त्यसको लागग
IMU Nepal बाट सहयोग ललने।

केहि प्रश्न र्था उत्तििरु
१) के एकै पटकमा कोलभडको केसको दर्ान र स्वाब संकलन गनन सककन्छ?

उत्तरः सककन्छ। दर्ान गदै जााँदा “Are you Collecting Swab now? भन्दा “Yes”
मा गथचेर अगाडड बढ्नुहोस।
२) कोलभडको केस दर्ान गररयो र्र नमन
ु ा स्वाब हदनको लागग ब्यक्क्र् आएन के
गने?
उत्तरः उक्र् ब्यक्क्र्ला आवचयकर्ा अनुसार मेटाउन सककन्छ। त्यसको लागग
imucovid19.mohp.gov.np मा लगइन गने र मागथ टपमा Message मा क्क्लक
गरर Create New Message मा क्क्लक गरर IMU Nepal Centre मा डडललट गनुन
पने कुन-कुन हो त्यसको बबबरण पठाउने।
३) IMU Mobile App एपमा मेरो यज
ु रनेम लगईन भएन के गने?
उत्तरः मोबाएल एपमा लगइन गननको लागग अक्न्र्ममा .app वा .lab छ कक
छै न यककन गने, टाइप गदान गक्ल्र् भएको छ कक ननक्चचर् गने. सबै कुरा
पररक्षण गदान पनन नभएमा imucovid19.mohp.gov.np मा गएर पासवडन
लगइन समस्या आएमा यहााँ जानुहोस मा गएर पासवडन नलमलेको भनेर र्ारम
भनुह
न ोस। र्ारममा ननम्न अनुसारको सूचना अननवायन चाहहने छ।
-

र्पाइको यज
ु रनेम, र्पाइको पाललकाको नाम वा अस्पर्ालको नाम
वा ल्याबको नाम,

-

र्पाईको र्ोन नं

-

र्पाइको र्ोन नम्बर रार्ेर सबलमट गने।

४) VTM मा १५ वोटा अंङ्क लेख्न सककएन वा बुखझएन के गने?
उत्तरः यो र्लको टे बल
ु लाई राम्रो संग बझ्
ु ने र सोहह अनस
ु ारको व्योहोरा
ल्याबमा बुझाउने। त्यस्र्ो अवस्थामा पछाडडको ५ अंङ्क मात्र पनन VTM मा
लेख्न लमल्दछ। र्र ल्याबले उक्र् ५ अंङ्क मात्र रार्ेर ररलसभ गरे मा समस्या
पदन छ। ल्याबले अगाडडको ४ र ६ गरर १० वोटा र पछाडडको ५ वोटा समेर्
गरे र VTM बझ
ु ेको ब्योहोरा प्राप्र् हुनु पदनछ।

पहिलो ४ अंक
र्पााँइको यज
ु र आइडड हो। यो सधै
एउटै हुने छ। ↓

दोश्रो ६ अंक
यो आजको अङ्रेक्ज लमनर् हो।
(बर्न-महहना-गर्े) ↓

यो पहहलो र दोश्रोलाई हरे क हदनको लट नम्बर भनेर बुझ्न सक्नु हुने
छ।
0701
यो भाग सधै समान हुने छ।

अन्तर्म ५ अंक
स्वाबको यनु नक
आइडड हो
↓
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यो नम्बर एक हदन भररका लागग

यो पटक्कै प्रपच्छै

समान हुने छ।

र्रक हुने छ।

५) मैले ल्याबमा पठाउदा कुन Excel Sheet पठाउने हो?
उत्तरः imucovid19.mohp.gov.np मा लगइनगरर आज आर्ुले स्वाब संकलन
गरे को जुन जुन VTM हो त्यो हे ने। त्यसमा SID (१५ अंण्ङको) र “Pending”
भएको Excel Sheet प्रप्रन्ट गने र त्यसमा भएको VTM समेर् पठाउने हो।
६) मैले मोबाएलबाट दर्ान गरे को मेरो डाटा मेरो लसआइलसहट हटम वा पाललकामा
दे खर्एन के गने?
उत्तरः र्पाईले मोबाएलबाट ररफ्रेस गनुन भयो वा मोबाएलमा इन्टरनेट जोडेर
डाटा सभनरमा लसङ्क गनुन भयो। र्पाईले दर्ान गरे को डाटा मोबाएमा छ कक
छै न यककन गनह
ुन ोस। अथवा र्पाइ त्यस पाललका लभत्रको एकाण्टमा र्
हुनह
ु ु न्छ? यहद नभएमा IMU Nepal मा सम्पकन गनुन होस।
७) मैले संकलन गरे को डाटा सभनरमा अपलोड भएन के गने?
उत्तरः हरे क पटक बबलभन्न बबगधले गदान पनन सभनरमा डाटा अपलोड भएन भने
ननम्न अनुसारको बबगध अपनाउनुहोस।
-

IMU Nepal मोबाएल एपमा दाहहने मागथ टपमा ३ वोटा थोपोमा
गथच्नुहोस।

-

Backup Up मा गथच्नह
ु ोस। Backup Complete दे खर्नु पदनछ।

-

मोबाएको Internal Storage वा External Storage मा जानुहोस।
Android मा जानुहोस, data मा जानुहोस,
com.aamakomaya.hamrosurvey मा जानह
ु ोस, files मा जानह
ु ोस,
backup मा जानुहोस, backup लभत्र र्पाईले survey_र्पाईको
युजरनेम_लमनर् .db र्ाइल दे ख्नुहुने छ। त्यो र्ाईल IMU Nepal मा
पठाउनुहोस।

-

अन्य प्राबबगधक समस्या परे मा ननम्न र्ोन र इ-मेल र र्ेसबक
ु
म्यासेन्जरमा पठाउनु हो।

र्ोनः 9849682324 ( Support)
e-mail: imucovidnepal@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/covid19imu

