ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಸ್ಥಿ ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸ್ಥರುವ
ಬಗ್ಗೆ :

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಸ್ಥಿ ತಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಸಾದ್ ರವರು ಇಿಂದು ಮಲ್ಿ ೋಶ್ವ ರ ಐ.ಪ್ತ.ಪ್ತ ತರಬೇತಿ
ಕಿಂದರ ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳಾದ ತುಳಸ್ಥ ಮದ್ದಿ ನೇನಿ, ಬಸವರಾಜು, ಡಿ.ರಂದ್ದೋಪ್, ರೆಡಿಿ ಶಂಕ್ರ
ಬಾಬು, ರವಿಿಂದರ , ರಾಜಿಂದರ ಚೋಳನ್, ಎಲ್ಲಿ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳು,
ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಪರಶ್ೋಲನಾ ಸಭೆ
ನ್ಡೆಸ್ಥದರು.

ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆದ ಎರಡು ದ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ ಭೈರಸಂದರ ದ ಬಳಿ ಮಂಜುಶ್ರ ೋ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್
ನ್ಸ್ಥಸಿಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ 210 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳ ಪೈಕಿ 40 ಮಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಬೊಮಮ ನ್ಹಳಿಿ ವಲಯ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ
ಎಸ್.ಎನ್.ಎನ್ ರಾಜ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯಯ ವ್ ರೆಸ್ಥಡೆಿಂನಿಿ ಯಲ್ಲಿ 500 ಮಂದ್ದಗ್ಗ ಟೆಸ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಗ 28 ಮಂದ್ದಗ್ಗ
ಕೋವಿಡ್ ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ದದುಿ , ಪಾಲ್ಲಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋತಿಯ ಅಗತಯ
ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಿ ಕೈಗೊಳಿ ಲ್ಲಗಿದೆ ಎಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ತಿಳಿಸ್ಥದರು.

ಕೋವಿಡ್ ಪರಸ್ಥಿ ತಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ನ್ಡೆದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ್ ಸುದ್ದಿ ಗ್ಯರರಿಂದ್ದಗ್ಗ ಆಯುಕ್ತ ರು
ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎನ್.ಎನ್ ರಾಜ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯಯ ವ್ ರೆಸ್ಥಡೆಿಂನಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದುವರಗ್ಗ 500 ಮಂದ್ದಗ್ಗ ಟೆಸ್ಟ
ಮಾಡಲ್ಲಗಿದುಿ , ಇನ್ನಿ 1,000 ಮಂದ್ದಗ್ಗ ಟೆಸ್ಟ ಮಾಡಲು ಕ್ರ ಮವಹಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ 6 ಕಾಯ ಿಂಪ್
ಗಳನ್ನಿ ನಿಯೋಜಿಸ್ಥ ಟೆಸ್ಥಟ ಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲಗುತಿತ ದೆ ಎಿಂದರು.

ಮಂಜುಶ್ರ ೋ ನ್ಸ್ಥಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಬಹುತೇಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು ಕರಳದ
ಮೂಲದವರಾಗಿದುಿ , ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿತ ರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಗ ಹಿಿಂತಿರುಗಿರುವ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಿಂಕು ಹರಡಿದೆ. ಇನ್ನಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಎನ್ ರೆಸ್ಥಡೆನಿಿ ಯಲ್ಲಿ
ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎ ಪಾಟಿಸ ಹಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಸೇರುತಿತ ದುಿ , ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನಿ
ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ್ದರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿತ ರವೆ. ಈ ಎರಡು ಘಟ್ನೆಗಳು
ಕೋವಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರ ೆಡರ್ ಗಳಾಗಲ್ಲದುಿ , ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬರದಂತೆ ಅಗತಯ
ಮಿಂಜಾಗರ ತಾ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಿ ಕೈಗೊಳುಿ ವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ ಎಿಂದು
ತಿಳಿಸ್ಥದರು.

ಕಿಂದರ ಸಕಾಸರದ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಕರಳದ್ದಿಂದ ಬರುವವರಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ನಿಬಸಿಂಧವಿಲಿ . ಕರಳದ್ದಿಂದ
ಬರುವ ವಯ ಕಿತ /ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸ ನ್ಗರಕೆಾ ಬಂದರೆ ಅವರು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ತ.ಸ್ಥ.ಆರ್ ನೆಗ್ಗಟಿವ್ ವರದ್ದ ಇದಿ ರೆ ಮಾತರ ಸಂಸ್ಪ್ಿ /ಕಾಲೇಜಿಗ್ಗ ಸೇರಕಳಿ ಬೇಕು. ಯಾರಾದರು
ನಿಯಮ ಉಲಿ ಿಂಘಿಸ್ಥದರೆ ಡಿಸಾಸಟ ರ್ ಮಾಯ ನೆಜ್ಮ ಿಂಟ್ ಆಯ ಕ್ಟ ಅನ್ನಸಾರ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗೊಳಿ ಲ್ಲಗುವುದು
ಎಿಂದರು.

ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ:

ಕೋವಿಡ್ ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಮತೆತ ಹೆಚ್ಚು ಗುತಿತ ರುವ ಪರಣಾಮ ಎಲ್ಿ ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪರ ಕ್ರಣಗಳು
ಕಂಡುಬರುತಿತ ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ ಗಳನ್ನಿ ಹೆಚು ಳ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ
ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ 141 ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಆರೋಗಯ ಕಿಂದರ ಹಾಗೂ 200 ಹೆಚ್ಚು ವರ
ತಂಡಗಳು ಸೇರದಂತೆ ಒಟ್ಟಟ 341 ಟೆಸ್ಥಟ ಿಂಗ್ ತಂಡಗಳಿದುಿ , ಟೆಸ್ಥಟ ಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಗತಯ
ಸ್ಥಬಬ ಿಂದ್ದಯದ್ಯಿ ರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪರ ತಿ ನಿತಯ 100 ಟೆಸ್ಟ ಗಳಂತೆ 34,000 ಟೆಸ್ಟ ಗಳನ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದಯ 20,000 ರಿಂದ 22,000 ಟೆಸ್ಟ ಗಳನ್ನಿ ಮಾಡಲ್ಲಗುತಿತ ದುಿ , ಅದನ್ನಿ ಇನ್ನಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಅಲಿ ದೆ ಟೆಸ್ಥಟ ಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ
ಪರ ತಿ ನಿತಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ಪರಶ್ೋಲನಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಲಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು
ಎರಡು ದ್ದನ್ಕಾ ಮ್ಮಮ ಪರಶ್ೋಲನೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಬರುವ ಕ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ
ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಥಟಿವ್ ಬಂದ್ದರುವವರರನ್ನಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರ ಮವಹಿಸಬೇಕು.
ಅಲಿ ದೆ ಪಾಸ್ಥಟಿವ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಿಂಟ್ಯಯ ಕ್ಟ ಟೆರ ೋಸ್ಥಿಂಗ್ ಮೂಲಕ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ದ್ದವ ತಿೋಯ
ಸಂಪಕಿಸತರನ್ನಿ ಪತೆತ ಹಚ್ಚು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರ ಮಕೈಗೊಳುಿ ವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ.
ಕಾಿಂಟ್ಯಯ ಕ್ಟ ಟೆರ ೋಸ್ಥಿಂಗ್ ಗ್ಗ ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಗಳು, ಕಂದ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನಿ
ಬಳಸ್ಥಕಳುಿ ವಂತೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎ ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪಸಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ:

ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರ ಕ್ರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎ ಗಳನ್ನಿ ಸಂಪಕಿಸಸುವಂತೆ
ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚ್ಚಸ್ಥದುಿ , ನಾಳೆ ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎ ಅಸೋಸ್ಥಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ವಿೋಡಿಯೋ
ಕಾನ್ಫ ರೆನ್ಿ ಮೂಲಕ್ ಸಭೆ ನ್ಡಸ್ಥ, ಸೋಿಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಹಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ
ಮಾಡಿಸ್ಥಕಳಿ ಲು ತಿಳಿಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ. ಸೋಿಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವರಗ್ಗ ಟೆಸ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಥಕಳಿ ಲು ಹಾಗೂ
ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇನ್ನಿ ಯಾವುದ್ಯದರು
ಕಾಯಸಕ್ರ ಮ ಆಯೋಜಿಸ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ ಸೇರದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನಿ ತಪರ ದೆ ಪಾಲನೆ
ಮಾಡಲು ಸೂಚ್ಚಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಜಾರಗ್ಗ ಮಾಷಸಲ್ ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ:

ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಇತಿತ ೋಚೆಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಪರ ಕ್ರಣಗಳು ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿತ ರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಕ್ರು ಮಾಸ್ಾ
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಿಂಕ್ ಅಿಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕಳುಿ ವ ನಿಯಮವನ್ನಿ ಸರಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ ಲಿ .
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಷಸಲ್ ಗಳನ್ನಿ ಸಮಪಸಕ್ವ್ಯಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಮಾಸ್ಾ ಧರಸದ್ದರುವುದು
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಿಂತ ಕಾಯುಿ ಕಳಿ ದ್ದದಿ ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗೊಳಿ ಲು ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದೆ.

ಇಿಂದ್ದನಿಿಂದ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಪಾರ ರಂಭ:

ಇಿಂದ್ದನಿಿಂದ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ವ್ಯಯ ಕಿಿ ನ್ ನಿೋಡಲ್ಲಗುತಿತ ದುಿ , ಆರೋಗಯ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು,
ಮಿಂಚೂಣಿ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಸೇರ ಮೂರು ಪರ ಕಿರ ಯೆಗಳು ಒಿಂದೇ ಸರ

ನ್ಡೆಯುತಿತ ವೆ. ಅದರಂತೆ ಆರೋಗಯ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು ಹಾಗೂ ಮಿಂಚೂಣಿ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು
ಸೇರದಂತೆ 2.42 ಲಕ್ಷ ಮಂದ್ದಯ ಪೈಕಿ 93 ಸಾವಿರ ಮಂದ್ದ(ಶೇ.38) ಲಸ್ಥಕೆ ಪಡೆದ್ದದ್ಯಿ ರೆ. ರಾಜಯ
ಸಕಾಸರವು ಆರೋಗಯ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು ಲಸ್ಥಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಿಂತಿಮ ದ್ದನಾಿಂಕ್ವನ್ನಿ
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸ್ಥದುಿ , ಲಸ್ಥಕೆ ಪಡೆಯದವರು ಫೆಬರ ವರ 25 ರಳಗ್ಗ ಲಸ್ಥಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ್
ಆರೋಗಯ ಕಾಯಸಕ್ತಸರಗ್ಗ ಲಸ್ಥಕೆ ನಿೋಡುವುದ್ದಲಿ . ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರಗ್ಗ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್
ನಿೋಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ. ಮಿಂಚೂಣಿ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು ಮಾರ್ಚಸ ಮೊದಲನೆ ವ್ಯರದವರೆಗ್ಗ ಲಸ್ಥಕೆ
ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದುಿ , ಮಾರ್ಚಸ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನಿೋಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಥಕೆ ನಿೋಡಲು ಪಟಿಟ ಸ್ಥದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ:

ಮೊದಲ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಸ್ಥಕೆ ನಿೋಡುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಮಗಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಥಕೆ
ನಿೋಡಲು ಕ್ರ ಮವಹಿಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ. ಅದರಂತೆ ಮತದ್ಯರರ ಪಟಿಟ ಗನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ 50 ರಿಂದ 60, 60 ರಿಂದ
70, 70 ರಿಂದ 80, 80 ರಿಂದ 90 ಹಾಗೂ 90 ವಷಸ ಮೇಲರ ಟ್ಟ ವರನ್ನಿ ಬೇಪಸಡಿಸ್ಥ ವ್ಯಡ್ಸ ವ್ಯರು ಪಟಿಟ
ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗ್ಗ 50 ವಷಸದೊಳಿರುವವರು ಅನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಿಂದ
ಬಳಲುತಿತ ರುವವರನ್ನಿ ಸಮಿೋಕೆೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರ ಮವಹಿಸುತಿತ ದುಿ , ಮಿಂದ್ದನ್ ವ್ಯರದ್ದಿಂದ ಸಮಿೋಕೆೆ
ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಥ ಮಾರ್ಚಸ ವೇಳೆಗ್ಗ ಪೂಣಸಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರ ಮವಹಿಸಗುವುದು ಎಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು
ತಿಳಿಸ್ಥದರು.

