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అమరావతి 

 

కోవిడ్–19్నివారణ, నియంత్రణ, వాాకసినేషన్ప ై్కాాంప్్కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్సమీక్ష. 
వ ైద్ా్ఆరోగాశాఖలో్నాడు–నేడుప ైనా్సీఎం్సమీక్ష. 
 

అమరావతి. 
ఈ్సంద్రభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్ఏమనాారంటే..: 
45్ఏళ్లకు్ప ైబడడవారు, గరభభణీలు, టీచరలకు్వాాకసినేషన్లో్అత్ాంత్్ప్రా ధాన్ాత్్ఇవాాలి్:్సీఎం్వ ైస్.జగన్
ఆదేశం 
ఆగసటు ్16న్్సకూల్ి్్ప్రా రంభానికస్సిద్ధమవుత్ున్ా్నేపథ్ాంలో్వీల ైన్ంత్్త్ారగా్టీచరలకు్వాాకసినేషన్్
పరకసయీ్పూరభిచేయాలని్సీఎం్ఆదేశం 
 

కోవిడ్్ప్ర ర టోకాల్ి్్త్పపనిసరభ 
కోవిడ్్ప్ర ర టోకాల్ి్న్ట్త్పపనిసరభగా్ప్ాట ంచేలా్చకడాలి:్సీఎం 
ఎకూడా్కూడా్ప ద్ద ్ఎత్ుి న్్జన్ం్గుమిగూడకుండా్చకడాలి: 
 

ప ళ్లలళ్ల ్సీజన్లో్ప ద్ద ్ఎత్ుి న్్పరజలు్ఒక్చోటకు్వచేే్అవకాశాలునాాయని, కోవిడ్్వాాపిికస్దారభతీసే్
అవకాశాలునాాయని్సమావేశంలో్పరస్ాి వన్: 
ప ళ్లలళ్ల ్సహా్శుభకారాాలోల ్వీల ైన్ంత్్త్కుూవమంది్ఉండేలా్చకడాలన్ా్సీఎం 

కోవిడ్్నివారణా్చరాలప ై్పరజలోల ్విసిృత్ంగా్అవగాహన్్కలిపంచాలి:్సీఎం 

ప ళ్లలళ్లలోల ్150 మందికే్పరభమిత్ం్చేయాలని్సీఎం్ఆదేశాలు 
వీట తోప్ాటు్ఊరేగభంపులు, మత్పరమ ైన్్కారాకమీాలోల ్కూడా్ఎకుూవ్గుమిగూడకుండా్చకడాలి: 
మాసటూలు్వేసటకునేలా, భౌతిక్ద్కరం్ప్ాట ంచేలా్చరాలు్తీసటకోవాలన్ా్సీఎం 
అధికారులు్దీనిప ై్మారగద్రశకాలు్జారీచేయాలన్ా్సీఎం 
వాాకసినేషన్్పరకసయీ్జోరుగా్స్ాగేంత్వరకూ్జాగతిీ్లు్త్పపనిసరభ్:్సీఎం 
వచేే్ర ండు్న లలప్ాటు్మరభంత్్అపరమతి్ంగా్ఉండాలని్అధికారులకు్సీఎం్ఆదేశాలు 
 

ఆరీుపీసీఆర్్టెసటు లు్మాత్రమే్చేయాలి 

ఆరీుపీసీఆర్్టెసటు లు్మాత్రమే్చేయాలన్ా్సీఎం 
దీనివలల ్పరీక్షలోల ్కచ్చేత్మ ైన్్నిరాధ రణలు్వస్ాి యన్ా్సీఎం 
ఇంట ంట కీ్సరేా్కొన్స్ాగాలని, లక్షణాలు్ఉన్ావారభకస్పరీక్షలు్చేయాలన్ా్సీఎం 



104్న్ంబర్్యంతరా ంగం్సమరథవంత్గా్సేవలందించేలా్నిరంత్రం్త్గభన్్పరావేక్షణ, సమీక్ష్చేయాలన్ా్
సీఎం 
 

విలేజ్్కసలనిక్ి్్నిరాహణప ై్వివరాలు్అందించ్చన్్అధికారులు 
బీఎసీి్న్రభింగ్, సీపీసీహెచ్్కోరుి్చేసిన్్ఎంఎల్్హెచ్పీని్విలేజ్కసలనిక్ి్లో్ప డతామన్ా్అధికారులు 
వీరభతోప్ాటు్ఏఎన్ఎం్ఒకరభని్విలేజ్కసలనిక్ి్లో్ఉంచటతామన్ా్అధికారులు 
ఆశావరూరుల ్కూడా్అకూడే్రభప్ర రుు ్చేయాలని్సీఎం్ఆదేశాలు 
విలేజీ్కసలనిక్ి్లో్12్రకాల్ప్రా థ్మిక్వ ైద్ా్సద్టప్ాయాలు 
14 రకాల్టెసటు లు 
65 రకాల్మంద్టలన్ట్అంద్టబాటులో్ఉంచటత్ునాామన్ా్అధికారులు 
దీంతోప్ాటు్టెలీమ డిసిన్్సేవలు్కూడా్అంద్టతాయన్ా్అధికారులు 
అవుట్పేష ంట్్ఎగాా మినేషన్్ర ం, లేబొ రేటర,ీ ఫారమసీ, వ యిట ంగ్్్హాల్, ఏఎన్ఎం్కాారురి్కూడా్అకూడే్
ఉంచటత్ునాామన్ా్అధికారులు 
దీనివలల ్24్గంటలప్ాటు్ఏఎన్ఎం్అంద్టబాటులో్ఉంటారన్ా్అధికారులు 
67్రకాల్బేసిక్్్మ డికల్్్ఎకసాప్మ ంట్్కూడా్అంద్టబాటులో్ఉంటాయన్ా్అధికారులు 
 

పరజారోగాంప ై్మాాపింగ్్ 
విలేజ్కసలనిక్ి్న్ట్పీహెచ్సీలతో్వీడియో్కాన్ఫర ని్్దాారా్అన్టసంధాన్ం్చేయాలి్అధికారులకు్సీఎం్
ఆదేశం 
లాాబులతో్కూడా్అన్టసంధాన్ం్చేయాలన్ా్సీఎం 
ఇది్మరభంత్్ఉపయోగకరంగా్ఉంటుంద్న్ా్సీఎం 
గాీమంలో్పరజల్ఆరోగా్వివరాలప ై్మాాపింగ్్్జరగాలి:్సీఎం 
డిస ంబరు్నాట కస్విలేజ్్కసలనిక్్లు్పూరభి 
ఆరోగా్శ్ర్ీకారుడ ల్దాారా్సంబంధిత్్వాకసి్వివరాలన్నా్కూడా్విలేజ్కసలనిక్ి్కు్అంద్టబాటులో్ఉండాలన్ా్
సీఎం 
ఆరోగా్శ్ర్ీకారుడ ్కూా్ఆర్కోడ్్దాారా్ఈ్వివరాలన్నా్కూడా్వ ంటనే్తెలిసేలా్చకడాలన్ా్సీఎం 
ఇదివరకే్సేకరభంచ్చన్్డేటా్వివరాలనిాంట న్న్కూడా్ఆరోగాశ్ర్ీకారుడ తో్అన్టసంధాన్ం్చేయాలి:్సీఎం 
నిరేదశిత్్సమయంలోగా్ఈ్కారాకమీానిా్పూరభిచేయాలన్ా్సీఎం 

 

ఫాామిలీ్డాకుర్్కాన ిపు్లో్భాగంగా్వ ైద్టాడు్ఆ్గాీమానికస్వ ళ్తి న్ాపుపడు్చ్చకసత్ికు్ఈ్వివరాలు్ఎంతో్
సహాయపడతాయి్:్సీఎం 



సత్ారమే్నిరాధ రణలతో్కూడిన్్వ ైద్ాం్అదించడానికస్దోహద్పడుత్ుంద్న్ా్సీఎం 

డిస ంబర్నాట కస్విలేజ్కసలనిక్ి్్అనిాంట న్న్పూరభిచేసేలా్చరాలు్తీసటకోవాలని్సీఎం్ఆదేశం 
 

ఆసపత్ుర లోల ్నాడు్–్నేడుకు్సంబంధించ్చ్పన్టలప ైనా్సీఎం్సమీక్ష 

నిరేదశిత్్గడువులోగా్పన్టలు్పూరభి్కావాలని్సీఎం్ఆదేశం 
కొతి్గా్నిరభమసటి న్ా్16్మ డికల్్్కాలేజీలోల ్పన్టల్పరగతిని్సీఎంకు్వివరభంచ్చన్్అధికారులు 
ప్ాడేరు, విజయన్గరం, పిడుగురాళ్ల , మచ్చలీపటాం్కాలేజీలోల ్పన్టలు్ప్రా రంభమయాాయని్తెలిపిన్్
అధికారులు 
అన్కాపలిల, న్ందాాలలో్మ డికల్్కాలేజీ్సథలాలప ై్హెైకోరుు లో్పిల్ి్్దాఖలు్అయాాయని్తెలిపిన్్
అధికారులు 
వ ంటనే్పరభష్ాూరం్దిశగా్పరయతిాంచాలని్అధికారులకు్సీఎం్సకచన్ 

అమలాపురం, రాజమండిర, ప్ాలకొలుల , ఏలూరు, బాపటల , మారాూపురం, మద్న్పల ల , ప న్టగ ండలోల ్పన్టలు్
మొద్లుప టుడానికస్కాంటరా కుు ్సంసథ్సనాాహాలు్చేస్రి ంద్ని్తెలిపిన్్అధికారులు 
కర ాలు్జిలాల ్ఆదోనిలో్కూడా్కాంటరా క్ు్సంసథకు్పన్టలు్అవారడ్్చేశామని, వ ంటనే్పన్టలు్కూడా్
మొద్లవుతాయని్తెలిపిన్్అధికారులు 
 

పరసటి త్ం్ఉన్ా్మ డికల్్కాలేజీలోల ్కూడా్నాడు్–నేడు్పన్టలకు్చరాలు్తీసటకుంటునాామన్ా్
అధికారులు 
 

వ ైదాారోగా్రంగంలో్నాడు్–్నేడు్పన్టల్పటల ్పరతేాక్శదీ్ధ ్వహ ంచాలన్ా్సీఎం 
అనిా్వివరాలతో్సమగంీగా్ఒక్కారాాచరణ్పరణాళ్లక్పరకారం్ముంద్టకు్రావాలన్ా్సీఎం 
 

ఒక్మంచ్చ్ఉదేదశంతో్16్మ డికల్్కాలేజీల్నిరామణాలన్ట్చేపటాు ం:్సీఎం 
కార పరేట్్త్రహా్వాతావరణం్అకూడ్కనిపించాలి: 
ప ైైవేటు్కార పరేట్్ఆసపత్ుర లకు్ప్ర తే్ఎలాంట ్భావన్్ఉంటుందో ...్పరభుత్ా్ఆసపత్ుర లలో్కూడా్పరజలకు్
అదే్రకమ ైన్్భావన్్కలగాలి: 
పరభుత్ా్ఉదో ాగులకు్ఆరోగాం్బాగాలేకప్ర తే్వాళ్ల ్ఆపషన్్మన్ం్కడత్ున్ా్పరభుత్ా్ఆసపత్ుర లే్
అయిాండాలి్: 
అ్త్రహా్నాణాత్తో్కూడిన్్నిరాహణ్ఉండాలి్: 
మ డికల్్్కాలేజీలోల ్సర ైన్్యాజమాన్ా్విధానాలప ై్ఎస్ఓపీలన్ట్ర ప్ ందించాలి్: 
ఈ్త్రాలకే్కాద్ట, భవిషాత్ుి ్త్రాలవారభకీ్కూడా్అత్ుాతి్మ్వ ైద్ాం్పరజలకు్అందాలన్ాదే్మా్కల: 
ఎలలపుపడక్కూడా్ఈ్మ డికల్్్కాలేజీ్ఆసపత్ుర లు్కొతి్గా్కనిపించాలి: 



అత్ాంత్్నాణామ ైన్, సమరథవంత్మ ైన్్సేవలు్అందాలి: 
కార పరేట్్ఆసపత్ుర లకు్ధీటుగా్వీట ని్నిరాహ ంచాలి: 
అంద్టకు్త్గగ్ఎస్ఓపీలన్ట్త్యారు్చేయండి: 
నిరాహణా్పరంగా్ఎలా్ఉండాలి,  నిరామణం్పూర తిన్్త్రాాత్్ఎలా్ఉండాలి్అన్ాది్సపషుంగా్ఉండాలి్: 
బెడ్్షీటి్్ద్గగర్న్టంచ్చ్సేవల్పరంగా్పరతి్అంశానిా్ప ైైవేటు్ఆసపత్ుర లకు్ధీటుగా్నిరాహణ్ఉండాలి్:్
సీఎం 
ఎలా్నిరాహ స్ాి మో్ఆ్పద్ధత్ులన్ట్త్యారు్చేసి్నివేదిక్అందించండి్: 
అధికారులకు్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్ఆదేశం 
 

ఈ్సమీక్షా్సమావేశానికస్ఉప్ముఖామంతిర్(వ ైద్ా, ఆరోగాశాఖ)్ఆళ్ల్కాళీ్కృషణ ్శ్రనీివాస్్(నాని), సీఎస్్
ఆదిత్ానాథ్్దాస, డీజీపీ్గౌత్ం్సవాంగ్, సేుట్్కోవిడ్్కమాండ్్అండ్్కంటోర ల్్్ఛెైర్పరిన్్డాకుర్్క ్ఎస్్
జవహర్్ర డిడ , వ ైద్ా, ఆరోగాశాఖ్ముఖా్కారాద్రభశ్అనిల్్్కుమార్్సింఘాల్, వ ైద్ా, ఆరోగాశాఖ్ముఖా్
కారాద్రభశ్(కోవిడ్్మేనేజిమ ంట్్అండ్్వాాకసినేషన్)్ఎం్రవిచంద్ర, 104్కాల్్్స ంటర్్ఇంచారభా్ఎ్బాబు, 
ఆరోగా్కుటుంబ్సంక్షేమశాఖ్కమిషన్ర్్కాటమనేని్భాసూర, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్అండ్్ఎండీ్డి్
మురళీధర్్ర డిడ , ఇత్ర్ఉన్ాతాధికారులు్హాజరయాారు. 
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అమరావతి. 
 

కోవిడ్్–19్నివారణ, నియంత్రణ, వాాకసినేషన్తో్ప్ాటు్వ ైద్ా,ఆరోగాశాఖలో్నాడు–నేడుప ై్కాాంప్్
కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్సమీక్ష. 
 

ఉప్ముఖామంతిర్(వ ైద్ా, ఆరోగాశాఖ)్ఆళ్ల్కాళీ్కృషణ ్శ్రీనివాస్్(నాని), సీఎస్్ఆదిత్ానాథ్్దాస, డీజీపీ్
గౌత్ం్సవాంగ్, సేుట్్కోవిడ్్కమాండ్్అండ్్కంటోర ల్్్ఛెైర్పరిన్్డాకుర్్క ్ఎస్్జవహర్్ర డిడ , వ ైద్ా్
ఆరోగాశాఖ్ముఖా్కారాద్రభశ్అనిల్్్కుమార్్సింఘాల్, వ ైద్ా, ఆరోగాశాఖ్ముఖా్కారాద్రభశ్(కోవిడ్్
మేనేజిమ ంట్్అండ్్వాాకసినేషన్)్ఎం్రవిచంద్ర, 104్కాల్్్స ంటర్్ఇంచారభా్ఎ్బాబు, ఆరోగా్కుటుంబ్
సంక్షేమశాఖ్కమిషన్ర్్కాటమనేని్భాసూర, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్అండ్్ఎండీ్డి్మురళీధర్్ర డిడ , ఇత్ర్
ఉన్ాతాధికారులు్హాజరు. 
 


