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అమరావతి 

 

కోవిడ్్–19్నియంత్రణ, నివారణ, వాకసినేషన్ప ై్కాయంప్్కారాయలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్సమీక్ష 

 

అమరావతి: 
ఈ్సందరభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్ఏమననారంటే..: 
 

–ఏపీలో్కర్యూ్జూన్్20వరకూ్పొ డిగ ంపు 
–కోవిడ్ప ై్సమీక్షా్సమావేశంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్నిరణయం 

–జూన్10్త్రాాత్్కర్యూ్సడలంపు్సమయం్పొ డిగ సతూ ్నిరణయం 

–ఉదయం్6 గంటలన ంచి్మధ్నయహ్ాం్2 గంటలవరకూ్కర్యూ్సడలంపు 
–కారాయలయాలలో్పనివేళలు్ఉదయం్8 గంటలన ంచి్మధ్నయహ్ాం్2 గంటలవరకూ 

–కోవిడ్్కేస ల్సంఖ్య్త్గగు త్ుననా్అపరమత్ూంగా్ఉండనలిన్అవసరం్ఉందనా్సీఎం 

–పాజిటివిటీ్రటేు్త్గేుంత్వరకూ, పర సథితి్అద పులోకస్వచ్చంత్వరకూ్ అధ్ికార్యంతనర ంగం్అలసత్ాం్
వహ ంచకుండన్జాగతీ్ూలు్తీస కోవాలనా్సీఎం 

 

థర్డ్వేవ్ప ై్పరభగత్ా్సనాదధత్: 
కోవిడ్్మూడో ్వేవ్ప ై్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్సమగ్ీసమీక్ష 

మూడో్వేవ్ప ై్అననలసథస, డ్టాలన ్సీఎంకు్వివర ంచిన్అధ్ికారులు 
థర్డ్వేవ్్వసతూ కన క్పథలలలకు్అందించనలిన్అంశంప ై్సమావేశంలో్చరచ 

థర్డ్్వేవ్్వస ూ ందన? లేదన? అనాదననిప ై్శాసీూయీ్నిరాధ రణ్లేదని్వ లలడించిన్అధ్ికారులు 
అయినన్ఒకవేళ్వసతూ ్కన క్త్లెత్ూ ్పర ణనమాలు, పరభావిత్మయియయ్వార ్వివరాలప ై్అంచననలన ్
మగఖ్యమంతిరకస్వివర ంచిన్సీఎం 

ఈ్నేపథయంలో్పో షకాహార్కారయకమీం్కొనసాగాలని, టీకాల్కారయకీమం్కూడన్కొనసాగ ంచనలనా్
అధ్ికారులు 
వినియోగ ంచనలిన్మంద లు, పర కరాలు, బయోమెడికల్్ఎకసాప్మెంట్, త్దిత్ర్అంశాలప ైకూడన్చరచ 

 

థర్డ్వేవ్ప ై్సీఎం్ఆద్శాలు: 
 

ఒకవేళ్థర్డ్వేవ్కన క్వసతూ ్పథలలలోల ్దనని్పరభావం్ఎలా్ఉంటుంది, తీవరత్్ఏ్రకంగా్ఉంటుందనా్దననిప ై్
త్లలదండరర లకు్అవగాహ్న్కలపంచనలనా్సీఎం 

పీడియాటిరక్్ సథంపటమ్ి్న ్గగర ూంచడననికస్ఆశా, ఆరోగయ్కారయకరూలకు్శిక్షణ్ఇవాాలనా్సీఎం 



ఈమేరకు్శిక్షణ్ఇవాాలని్అధ్ికారులకు్సీఎం్ఆద్శం 

 

టీచింగ్్ఆసపత్ుర లు-పీడియాటిరక్వారుడ లు 
అనిా్టీచింగ్్్ఆసపత్ుర లోల ్పీడియాటిరక్్వారుడ లు్ఏరాపటు్చ్యాలనా్సీఎం 

పథలలలకు్అత్ుయత్ూమ్వ ైదయం్అందించడననికస్వాటిని్పూర ూసాి యిలో్అభివృదిధచ్యాలని్ఆద్శాలు 
జాతీయ్పరమాణనలన ్అన సర ంచి్పీడియాటిరక్్వారుడ లన ్ఏరాపటు్చ్యాల: 
పీహెచ్సీలు, ఏర యా్ఆసపత్ుర లన ్పర శ్రలంచి్అవకాశం్ఉనాచోట్పథలలలకు్చికసత్ి్అందించనలనా్సీఎం 

థర్డ్వేవ్్వస ూ ందనే్అన కుని్కావాలిన్మంద లన ్మగంద్్తెచిచ్ప టుట కోవాలని్ఆద్శాలు 
అపపటికపుపడర్మంద లు్కావాలంటే్దొరకవు, మగంద గానే్కావాలిన్ననణయమైెన్మంద లన ్
తెచ చకోవాలని, డనకటరలన ్గగర ూంచనలనా్సీఎం 

వార ని్ర కూీట్్్చ్యడననికస్చరయలు్తీస కోవాలనా్సీఎం 

 

అలాగే్పరస ూ త్ం్సంపూరణ్పో షణ్్కసంద్డెైరేీషన్్సవయంగా్ఇస ూ ననామా? లేదన?అలాగే్గోరుమదదకసంద్
కూడన్డెైరేీషన్్సవయంగా్ఇస ూ ననామా? లేదన? అనాదననిప ై్పరయవేక్షణ్చ్యాలనా్సీఎం 

ఇవన్నా్సకమీంగా్చ్స కుని్మగంద కు్వ ళ్తూ ...్మనం్ఎలాంటి్పర సథిత్ులు్వచిచనన్ఎద రకొనేంద కు్
సనాదధంగా్ఉంటామనా్మగఖ్యమంతిర 
పథలలలకు్వ ైదయం్అందించనలిన్ఆసపత్ుర లన ్మగంద గానే్ఎంపాన ల్్కోసం్గగర ూంచనలని్సీఎం్ఆద్శాలు 
ప ైవీేటు్టీచింగ్్్ఆసపత్ుర లకు్కూడన్థర్డ్వేవ్ప ై్సమాచనరం్ఇచిచ్సనాదధంచ్యాలనా్సీఎం 

ఆసపత్ుర ల్వారీగా్ఏరాపటు్చ్యదలచిన్ఆకసిజన్్జనరేషన్్పాల ంటలప ై్కూడన్దృష్థటప టాట లని్సీఎం్ఆద్శం 

వీటికస్సంబంధ్ించి్జరుగగత్ునా్పన లప ై్త్నకు్ఎపపటికపుపడర్నివేదించనలనా్ సీఎం 

 

చినా్పథలలల్కోసం్మూడర్నతత్న్ఆసపత్ుర లు: 
 

చిననారులకు్అత్ుయత్ూమ్వ ైదయ్సతవలు్అందించడననికస్రాషట రంలో్మూడర్కేర్్్స ంటరలన ్ఏరాపటు్
చ్యాలని్సీఎం్ఆద్శాలు 
అత్ుయత్ూమ్పీడియాటిరక్్కేర్్్స ంటరల్ఏరాపటుప ై్దృష్థటప టాట లనా్సీఎం 

ఒకటి్వ ైజాగ్్లో, ర ండోది్కృష్ాణ –గగంటూరు్పరా ంత్ంలో, మూడోది్తిరుపతిలోల ్అత్ుయత్ూమ్పీడియాటిరక్్
కేర్్స ంటర్్లన ్ఏరాపటు్చ్యాలని్సీఎం్ఆద్శం 

దనదనపు్ర్.180 కోటల ్చకపుపన్ఒకోొ్ఆసపతిర్నిరాాణననికస్పరణనళిక్ సథదధంచ్యాలనా్సీఎం 

 

రాషట రంలో్మర ంత్్త్గగు మగఖ్ం్పటిటన్కేస లు: 
- రాషట రంలో్కమీంగా్త్గగు త్ునా్కోవిడ్్కేస ల్సంఖ్య 



– పాజిటివిటీ్రేటు్10.73శాతననికస్త్గగు దల, మే్16న్ఇది్25.56శాత్ం 

– యాకసటవ్్కేస లు్1.23లక్షలకు్త్గగు దల, మే్17న్యాకసటవ్్కేస లు్2.11లక్షలు. 
– ర కవరీ్రేటు్92.33శాతననికస్చ్ర క, 

– జూన్్6న్ననటికస్అంద బాటులోకస్1753్బెడరల .్ మే్15న్కేవలం్380్బెడరల ్మాత్రమే్అంద బాటులో. 
– పరస ూ త్ంఅంద బాటులో్ఆకసిజన్్బెడరల ్8701. మే్17్న్కేవలం్433్మాత్రమే్అంద బాటులో్ఉనా్
బెడరల . 
– పరస ూ త్ం్అంద బాటులోని్సాధ్నరణ్బెడరల ్11,125. మే్15న్కేవలం్4978 మాత్రమే్అంద బాటులో. 
– అనిా్జిలాల లోల నత్త్గగు మగఖ్ం్పటిటన్కేస లు. 
– హ్ ం్ఐసో లేషన్లో్ఉనా్వారు్90,553 

– 104కు్జూన్్6న్వచిచన్కాలి్్కేవలం్2,462్మాత్రమే.్మే్3న్19,175్కాలి్. 
– బాల క్్ఫంగస్్కేస లు్1551్కేస లు.్98్మంది్బాల క్ఫంగస్తో్మృతి.్మిగ లన్వార కస్చికసత్ి. 
 

ఉప్మగఖ్యమంతిర్(వ ైదయ, ఆరోగయశాఖ్)్ఆళల్కాళీ్కృషణ ్శ్రీనివాస్(ననని), సీఎస్్ఆదిత్యననథ్్దనస, డీజీపీ్
గౌత్ం్సవాంగ్, కోవిడ్్కమాండ్్అండ్్కంటరర ల్్ఛెైర్్పరిన్్డనకటర్్్క .ఎస్.జవహ్ర్్ర డిడ , వ ైదయ,ఆరోగయశాఖ్్
మగఖ్య్కారయదర ి్అనిల్్కుమార్్్సథంఘాల, కోవిడ్్టాసొ్ఫో ర్ి్్కమిటీ్ఛెైరాన్్ఎం.టీ.కృషణబాబగ, వ ైదయ, 
ఆరోగయశాఖ్్మగఖ్య్కారయదర ి్(కోవిడ్మేనేజిమెంట్్మర యగ్వాకసినేషన్)్ఎం.రవిచందర, ఆరోగయ, 
కుటుంబ్సంక్షేమశాఖ్్కమిషనర్్్కాటమనేని్భాసొర్, 104్కాల్్స ంటర్్్ఇంఛనర్జ్్ఎ.బాబగ, ఆరోగయశ్రీ్
సీఈఓ్డనకటర్్్ఎ.మలలఖ్ారుజ న, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్అండ్్ఎండీ్వి.విజయరామరాజు, ఏపీ్హెలూ ్సథసటం్
స ట రంగూనింగ్్పరా జ కుట ్(ఏపీహెచ్ఎస్ఎస్పథ)్పరా జ కుట ్డైెర కటర్్ డనకటర్్వి.వినోద్్కుమార్్, ఆయగష్్కమిషనర్్్
వి.రామగలుతో్పాటు్పలువురు్ఉనాతనధ్ికారులు్ఈ్సమీక్షా్సమావేశానికస్హాజరయాయరు. 
 


