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అమరావతి. 
 

కోవిడ్–19్నియంత్రణ, నివారణ, వాాకసినషేన్ప ై్సీఎం్శీ్ర్వ యైస్్జగన్్సమీక్ష: 
 

ఈ్న లాఖరు్వరకు్కర్యూ్పొ డిగ ంపు 
యథావిథిగా్నియమావళి్వర తంపు 
ఫలితాలు్రావాలంటే్కనీసం్4 వారాలు్కర్యూ్ఉండాలి 

ఆరోగాశీ్ర్పథకంలోకస్బ్లా క్్ఫంగస్్వాాధిగీసతత లు 
ఆ్వాాధికస్చికసత్ి్చసేే్ఆసపత్రర లనత్నోటిఫ ్ైచయేండి 
కోవిడ్్వలా్త్లాిదండ్రర లు్చనిపో యిన్పలాిలనత్ఆదతకోవాలి 

ఆ్మరేకు్త్గ న్కారాాచరణ్ర్పొ ందించండి 
కోవిడ్ప ై్సమీక్షలో్సఎీం్శీ్ర్వ యైస్్జగన్్ఆదశేం 

 

అమరావతి: 
 

రాష్రంలో్కోవిడ్–19్నియంత్రణ, నివారణ, వాాకసినషేన్ప ్ైకాాంప్్కారాాలయంలో్సఎీం్శీ్ర్వ ైయస్్జగన్్సమీక్ష్
నిరవహ ంచారు. 
 

సమీక్ష్సందరభంగా్సీఎం్శీ్ర్వ యైస్్జగన్్ఏమనాారంటే..: 
 

ఫీవర్్సరవవలో్గుర తంచిన్వార కస్పరీక్షలు్నిరవహ ంచండి. 
ఆ్పరకీ్షలోా ్వ రైస్్ఉందని్తలేిన్వార కస్త్గ న్వ దైా్సదతపాయాలు్కలిపంచండి.్అలాగవ్మందతలు్కూడా్
అందించండి. 
కోవిడ్్కవర్్స ంటరాలో్సదతపాయాలప ై్దృష్ి్ ్ప టల్ లి.్వాటలిో్అనిా్సదతపాయాలు్కలిపంచాలి. 
 

బ్లా క్్ఫంగస్: 
కాగా్డ్యాబ్టెకి, విపరీత్ంగా్స ్ రాయిడి్్వలా్బ్లా క్్ఫంగస్్వచేే ్అవకాశాలునాాయని, రాష్రంలో్ఇపపటి్వరకు్
9్బ్లా క్్ఫంగస్్కవసతలనత్గుర తంచామని్సమావశేంలో్అధికారులు్వివర ంచగా, ఆ్వాాధపి ై్అపరమత్త ంగా్ఉండాలని్
సీఎం్శీ్ర్వ ైయస్్జగన్్ఆదేశంచారు. 
 

ఆరోగాశీ్ర్లోకస..: 
బ్లా క్్ఫంగస్్వాాధిగీసతత లకు్ఆరోగాశీ్ర్కసంద్ఉచిత్ంగా్వ దైాం్అందించాలని్సీఎం్ఆదశేం 

బ్లా క్్ఫంగస్నత్ముందతగాన్ేగుర తంచేందతకు్పో ర టోకాల్్ఏరాపటు్చసేతకోవాలని్నిరవేశం. 



అద్ేవిధంగా్బ్లా క్్ఫంగస్్వాాధిగీసతత లకు్వ ంటనే్ఆరోగాశీ్ర్కసంద్వ ైదాం్అందించడానికస్కూడా్అనతమత్రలనత్
వ ంటనే్ఇచేేలా్త్గ న్పో ర టోకాల్్ఏరాపటు్చసేతకోవాలనా్సఎీం 

బ్లా క్్ఫంగస్్చికసత్ి్కోసం్నోటఫి ైడ్్ఆసపత్రర లనత్గుర తంచాలనా్సఎీం. 
 

న లాఖరు్వరకు్కర్యూ: 
రాష్రంలో్కర్యూనత్న లాఖరు్వరకూ్పొ డిగ ంచాలని్సీఎం్ఆదేశం. 
ఫలితాలు్రావాలంటే్కనీసం్నాలుగువారాలు్కర్యూ్ఉండాలనా్సీఎం. 
మనం్కర్యూ్విధించి్సతమారు్10 రోజులే్దాటిందనా్సీఎం 

యథాత్థంగా్కర్యూ్సమయం, నియమావళి్అమలు. 
 

వార ్సేవలూ్వినియోగ ంచతకోండి: 
గాీ మీణ్పరా ంతాలోా ్కవసతలు్ప రగకుండా్చరాలు్తీసతకోవాలనా్సఎీం 

వాలంటరీుా , ఆశా్వరకరుా , సచివాలయాల్వావసథ నత్సమరథవంత్ంగా్వినియోగ ంచతకోవాలనా్సఎీం. 
 

ఆ్పిలాలనత్ఆదతకోండి: 
కోవిడ్్కారణ్ంంగా్త్లాిదండ్రర లు్ఎవర నైా్చనిపో తే్వార ్పలాిలనత్ఆదతకునేందతకు్త్గ న్చరాలు్తీసతకోవాలని్
సీఎం్ఆదశేం. 
ఆ్మరేకు్త్గ న్కారాాచరణ్ర్పొ ందించాలని్నిరవేశం. 
కోవిడ్తో్త్లాిదండ్రర లనత్కోలోపయిన్పలాిల్పేరు్మీద్క ంత్్మొతాత నిా్డిపాజిట్్చసేి, దానిప ై్వచేే ్వడడీ ్పరతి్న లా్
వార ్కనీస్అవసరాలు్తీరవే లా్ఆలోచన్చేయాలని్అధకిారులకు్సీఎం్ఆదేశం. 
 

ఇక్రాష్రంలో్పరసతత త్ం్కోవిడ్్పర సిథ తి, వ దైా్సదతపాయాలనత్సమీక్షా్సమావశేంలో్అధకిారులు్వివర ంచారు. 
 

రాష్రంలో్బ్ెడ్రా –సదతపాయాలు: 
రాష్ర్వాాపత ంగా్పరసతత్త ం్625్కోవిడ్కవర్్ఆసపత్రర లలో్47,825్బ్డె్రా ్ఉనాాయని, వాటలిో్38,492్బ్ెడ్రా ్ఆకుాప డై్్
కాగా, వార లో్25,539్మంది్ఆరోగాశీ్ర్కసంద్చికసత్ి్పొ ందతత్రనాారని్సమీక్షా్సమావేశంలో్అధికారులు్
వ లాడించారు. 
కోవిడ్్ఆసపత్రర లలో్పరసతత త్ం్6,576్ఐసయీూ్బ్ెడ్రా .్23,463్నాన్్ఐసీయూ్ఆకసిజన్్బ్డె్రా .్17,246్నాన్్
ఐసయీూ్నాన్్ఆకసిజన్్బ్డె్రా .్3,467్వ ంటిలేటరుా ్ఉనాాయని్అధికారులు్తలెిపారు.్ఇంకా్115్కోవిడ్్కవర్్
స ంటరాలోని్52,471్బ్డాె్లో్17,417్ఆకుాప ైడ్్అని్వారు్వివర ంచారు. 
 

ఆకసిజన్్సరఫరా: 
రాష్టా్ ర నికస్పరసతత త్ం్590్మటెిరక్్టనతాల్కవటలయించగా, అనిా్పరభుత్వ, ప ైైవటేు్ఆసపత్రర లనిాంటలిో్కలిప్ిరోజూ్



590్మటెిరక్్అనతాల్నతంచి్610్టనతాల్వరకు్ఆకసిజన్కు్డిమాండ్్ఉందని్అధికారులు్తెలిపారు.్ఈ్
నేపథాంలో్పరతి్రోజూ్ఒక్ఆకసిజన్్ఎకి్ప రస్్80్మెటిరక్్టనతాల్సామరథూంతో్జామ్నగర్్నతంచి్కవటలయించాలని్
కవందరా నిా్కోరుత్రనాామని, అదే్విధంగా్రోజూ్కనీసం్130్మెటిరక్్టనతాల్ఆకసిజన్నత్బ్ళ్లా ర ్నతంచి్సరఫరా్
చేసలేా్కరాా టక్పరభుతావనికస్విజఞపిత ్చసేతత నాామని్అధికారులు్చెపాపరు. 
రాష్టా్ ర నికస్ఇపపటవిరకూ్8్ఐఎస్ఓ్కంట నైరుా ్రాగా, మరో్ర ండ్ర్కంట నైరుా ్కూడా్వసతత నాాయని్వారు్
వ లాడించారు. 
 

మాసతకలు–ఇంజక్షనతా : 
రాష్రంలో్ఇపుపడ్ర్అత్ావసరమెైన్వాటలిో్7,32,542్ఎన్–95్మాసక్లు, 7,55,395్పీపఈీ్కసటుా , 44,11,353్
సర ికల్్మాసక్లతో్పాటు, 23,382్ర మిడసిివిర్్ఇంజక్షనా్సా్ క్్ఉండ్గా, ఇంకా్8్లక్షల్ఇంజక్షనతా ్మెలైాన్్
నతంచి.్మరో్50్వేలు్ర డడీ స్్లాాబ్్నతంచి్సేకర ంచేందతకు్ఆరీర్్పేా స్్చయేడ్ం్జర గ ందని్అధికారులు్
వివర ంచారు. 
 

కోవిడ్్వాాకసినతా : 
కవందరం్నతంచి్మొత్త ం్75,99,960్వాాకసిన్్డో స్లు్రాగా, వాటలిో్కోవీష్లీీ్్62,60,400్వాాకసినతా ్కాగా, కోవాగ ిన్్
వాాకసినతా ్13,39,560్అని్అధికారులు్వ లాడించారు.్ఇక్ఈన ల్15వ్తేద్ీనాటకిస్రాష్టా్ ర నికస్కోవీష్లీీ్్వాాకసినతా ్
6,90,360్కవటలయించగా, అంత్్కంటే్ఇంకా్ఎకుకవగా్8,90,360్డో స్లు్సేకర ంచామని్వారు్తలెిపారు. 
మరోవ ైపు్క వాగ ిన్్వాాకసిన్్డో స్లు్2,27,490్కవటలయించగా, కవవలం్1,25,000్మాత్రమే్సరఫరా్చేశారని్
అధకిారులు్పరేకకనాారు. 
 

డిపయాట్ీసఎీం, వ దైా్ఆరోగా్శాఖ్మంతిర్ఆళా్్కాళీ్కృషా్శీ్రనివాస్్(నాని), సీఎస్్ఆదతి్ానాథ్దాస, డడజీపీ్గౌత్మ్్
సవాంగ్, కోవిడ్్కమాండ్్కంటోర ల్్ఛెైరమన్్డాక్ర్్క ఎస్్జవహర్ర డిీ , వ దైా్ఆరోగా్శాఖ్ముఖా్కారాదర ి్
అనిల్కుమార్్సింఘాల, కోవిడ్్టలసక్ఫో రి్్కమిటీ్ఛెైరమన్్ఎంటీ్కృషాబ్లబ్ు, కుటుంబ్్సంక్షవమ్కమిషనర్్
కాటమనేని్భలసకర, వ దైా, ఆరోగా్శాఖ్ముఖా్కారాదర ి్(కోవిడ్్మనేేజ్మెంట్, వాాకసినేషన్)్ఎం.రవిచందర, 104్
కాల్్స ంటర్్ఇంఛారి్్ఎ.బ్లబ్ు, ఆరోగాశీ్ర్సీఈఓ్డాక్ర్్ఎ.మలాికారుి న, ఏపఎీంఎస్ఐడడసీ్వీస్ీఅండ్్ఎండడ్
వి.విజయరామరాజు, ఆర థక్శాఖ్కారాదర ి్ఎన్.గులాి ర్తో్పాటు, పలువురు్ఉనాతాధికారులు్ఈ్సమీక్షలో్
పాలగొ నాారు 


