
17–08–2021 

అమరావతి 

 

కోవిడ్్–19్నివారణ, నియంత్రణ, వాాకసినేషన్ప ై్కాాంప్్కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్సమీక్ష. 
 

అమరావతి. 
కోవిడ్్పరిసథిత్ులప ై్సీఎం్సమీక్షా్సమావేశం 

 

ఈ్సందరభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్ఏమననారంటే..: 
సకూళ్లు ్తెరిచినందున్అక్ూడ్కోవిడ్్ప్ర ర టోకాల్ి్్సమరివంత్ంగా్ప్ాట ంచేలా్చరాలు్తీసుకోవాలి:్
అధికారులక్ు్సపషటం్చేసథన్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్ 
వ ైదా్ఆరోగా్శాఖ్మారగదరశకాలను్ప్ాట ంచేలా్అధికారులు్దృష్థటప టటట లనా్సీఎం 

దీనిప ై్ఆరోగాశాఖ్అధికారులు్పరతేాక్్శదీధ ్ప టటట లనా్సీఎం 

మాసూ్లు్ధరించేలా, భౌతిక్్దకరం్ప్ాట ంచేలా్చరాలు్తీసుకోవాలనా్సీఎం 

సకూళ్ులో్టెసథటంగ్క్ు్క్ూడన్చరాలు్తీసుకోవాలనా్సీఎం 

ఒక్వేళ్్ఎవరిక ైనన్లక్షణనలు్క్నిపథసతే ్వ ంటనే్పరీక్షలు్చేసతలా్చకడనలనా్సీఎం 

 

థర్డ్వేవ్్నేపథాంలో్మ ందసుే గా్తీసుకోవాలిిన్చరాలప ైనన్సీఎం్సమీక్ష 

వాాకసినేషన్లో్గాీమ, వారుడ ్సచివాలయానిా్ఒక్్యూనిట్గా్తీసుకోవాలనా్సీఎం 

ప్రా ధననాతన్క్ీమంలో్వాాకసిన్్ఇచుుక్ుంటూ్వ ళ్లు లనా్సీఎం 

ఉదయం్6 గంటలనుంచి్రాతిర్11 గంటలవరక్ూ్క్ర్యూ్సడలింపులు 
తెలువారు్జామ న్ప ళ్లుళ్లు ్ఉంటే...్మ ందసుే గా్అనుమతి్తీసుకోవాలి 

ప ళ్లుళ్ులో్150 మందికే్అనుమతి 

కోవిడ్్ప్ర ర టోకాల్ి్్ప్ాట ంచేలా్అధికారులు్సవయంగా్పరావేక్షషంచనలనా్సీఎం 

ఉలు ంఘ ంచేవారిప ై్చరాలు్తీసుకోవాలని్సీఎం్ఆదేశం 

 

కోవిడ్్నివారణ, నియంత్రణ్చరాలతో్ప్ాటు్వాాకసినేషన్్ప ై్సీఎంక్ు్వివరాలందించిన్అధికారులు 
యాకసటవ్్కేసులు్17,218 

రిక్వరీ్రేటు్98.45 శాత్ం 

ప్ాజిట విటీ్రేటు్1.94 శాత్ం 

3 శాత్ం్క్ంటే్త్క్ుూవ్ప్ాజిట విటీ్రేటు్నమోదెైన్జిలాు లు్10 

3 నుంచి్6 శాత్ంలోపు్ప్ాజిట విటీ్నమోదెైన్జిలాు లు్3 



న ట్వర్ూ్్ఆసపత్ుర లోు ్ఆరోగాశ్ర్ీకసంద్చికసత్ి్ప్ ందుత్ునా్బెడలు ్93.98శాత్ం 

ప ైైవేటు్ఆసపత్ుర లోు ్ఆరోగాశ్ర్ీకసంద్చికసత్ి్ప్ ందుత్ునా్ బెడలు ్74.82 శాత్ం 

104్కాల్్్స ంటర్్క్ు్వచిున్ఇన్్క్మంగ్్కాల్ి్్571 

 

థర్డ్్వేవ్్సనాదదత్ 

అందుబటటులో్ఉనా్ఆకసిజన్్కానింటేరటర్ి్్20,464 

డష్టెైప్్ఆకసిజన్్సథలిండరుు ్27,311 

ఆగషుట ్న లాఖరుననట కస్104్చోటు ్ఆకసిజన్్జనరేషన్్(పీఎస్ఏ)్ప్ాు ంటుు ్ఏరాపటు్పూరేి 

మరో్36 చోటు ్స ప టంబరు్ర ండోవారానికస్పూరేి్చేయనునాటుు ్తెలిపథన్అధికారులు 
 

వాాకసినేషన్ 
మొతే్ం్వాకసినేషన్్తీసుక్ునావారు్1,82,00,284 

సథంగిల్్్డోసు్వాాకసిన్్తీసుక్ునావారు్1,15,98,720 

ర ండల్డోసుల్వాాకసిన్్పూరేయిన్వారు్66,01,563 

ఉపయోగించిన్మొతే్ం్వాాకసిన్్2,48,01,847్డోసులు 
 

ఔషధ్నియంత్రణశాఖప ైనన్సీఎం్సమీక్ష 

సమరివంత్మ ైన్ఔషధ్నియంత్రణ, పరిప్ాలన్కోసం్వ బ్స ైట్ 
ఔషధనల్ననణాత్, పరమాణనలను్ప్ాట ంచేలా్చేయడంలో్దోహదకారిగా్ క్ంపూాటర్్్ఎయిడెడ్్స లక్షన్్
ఆఫ్్ఇన ిెక్షన్్–్‘సీఏఎస్ఐ’్పతరిట్నకత్న్వ బ్స ైట్ 
వ బ్స ైట్లోని్అంశాలను్సీఎంక్ు్వివరించిన్అధికారులు 
త్యారీ్సంసిలనుంచి్రిటెైల్్్దుకాణనల్వరక్ూ్క్ూడన్దీని్పరిధిలోకస్వస్ాే యనా్అధికారులు 
టెలిఫర న, వాటటిప, మ యిల్్..్ఇత్రతనర ్మారాగ ల్దనవరా్క్ూడన్ఫథరాాదులను్సీవక్రిస్ాే మనా్అధికారులు 
త్నిఖీలోు ్ప్ారదరశక్త్, ననణాత్, నిరంత్ర్ఫాలోఅప్్కోసమే్కొతే్్వ బ్స ైట్్అని్తెలిసథన్అధికారులు 
డరగి్్త్నిఖీలోు ్గ రిేంచిన్అంశాలప ై్ఫాలో్అప్్ఉండనలనా్సీఎం 

నిరేదశిత్్సమయంలోగా్ఇచిున్సకచనలు, ఆదేశాలను్అమలు్చేశారా? లేదన? అనాదననిప ై్నిరీీత్్కాలం్
త్రావత్్మళ్లు్త్నిఖీలు్చేయాలనా్సీఎం 

వ బ్స ైట్్నిరవహణప ై్సథబబందికస్శిక్షణ్ఇవావలనా్సీఎం 

పరభ త్వ్ఆసపత్ుర లోు ని్మందులప ైనన్క్ూడన్నిరంత్రం్త్నిఖీలు్చేయాలనా్సీఎం 

జీఎంపీ్పరమాణనలు్ప్ాట సుే ననారా?లేదన? అనాదననిప ై్నిరంత్రం్త్నిఖీలు్చేయాలనా్సీఎం 

పరభ త్వ్ఆసపత్ుర లోు ని్డరగ్స్రట రును్క్చిుత్ంగా్త్నిఖీలు్చేయాలనా్సీఎం 



మందులు్ననణాత్తో్లేక్ప్ర తే్పరభ త్వ్పరతిషట్దెబబతింటుందనా్సీఎం 

 

ఔషధనలోు ్క్లే్తలను్నివారించడననికస్పథరవ ంట వ్్యాక్షన్్థకర ్డరగ్్సరేవలెని్–్‘పీఏడీఎస్’్(ప్ాడి్)్పతరిట్
మరొక్్ వ బ్స ైట్ 
డరగి్్త్యారీ్దనరులు్నుంచి్పంపథణీదనరుల్వరక్ూ్టటర కసంగ్ 
ఏ్క్ంప నీ్నుంచి్డరగ్్త్యారీ్అవుత్ుంది, లెైస ని్లు్ఉననాయా? లేవా్త్దిత్ర్అంశాలనిాంట ప ైనన్
క్ూడన్త్నిఖీ్ఉంటుందనా్అధికారులు 
గత్ంలో్అజితరోమ ైసథన్్మందును్ఉతే్రాఖండ్్లో్ఒక్్ క్ంప నీ్త్యారు్చేసథనటుట గా్చెప్ాపరని, ఆరా్తీసతే ్
అలాంట ్క్ంప నీ్ఏమీ్లేదని, వారు్త్యారుచేసథన్టటబెు టులో్ఎలాంట ్డరగ్లేదని్తెలిపథన్అధికారులు 
ఇలాంట ్వాట ్నివారణక్ు్ఈ్వ బ్స ైట్్ఉపక్రిసుే ందని్తెలిపథన్అధికారులు 
 

అంతేకాక్ుండన్పరభ త్వం్వదద్ఔషధ్క్ంప నీల్రిజిసతట షేన్్అంశానిా్క్ూడన్పరిశ్రలించనలనా్సీఎం 

క్మీం్త్పపక్ుండన్ఈ్రిజిసతట షేన్్పరకసయీ్జరిగేలా్చకసత్అవకాశానిా్పరిశ్రలించనలనా్సీఎం 

దీనివలు ్వారి్ఉత్పత్ుే లప ై్ఎపపట క్పుపడల్త్నిఖీలు్జరుగ తనయనా్సీఎం 

 

డరగ్్డీలరుు ్పంపథణీచేసుే నా్మందులక్ు్సంబంధించి్ఒక్్వ బ్స ైట్ను్అందుబటటులోకస్తీసుకొచనుమని, 

దీనివలు ్టటర కసంగ్్సులభం్అవుత్ుందని్తెలిపథన్అధికారులు 
 

పథలులోు ్నుామోనియా్మరణనల్నివారణక్ు్వాాకసినేషన్ప ై్సీఎం్సమీక్ష 

నకామోనియా్నివారణక్ు్ఇక్ప ై్నకామోకోక్ల్్్ కాంజ్యాగట్్వాాకసిన్ను్(పీసీవీ)్ఇవవనునాటుు ్తెలిపథన్
అధికారులు 
పథలులక్ు్ఈ్వాాకసిన్్ఇచేుందుక్ు్తీసుక్ుంటునా్చరాలను్సీఎంక్ు్వివరించిన్అధికారులు 
ఇపపట వరక్ు్పథలులక్ు్9 రకాల్వాాకసినుు ్అందిసుే నా్పరభ త్వం 

కొతే్గా్ఇసుే నా్నకామోకోక్ల్్తో్క్లిపథ్మొతే్ంగా్10్రకాల్వాాకసినుు ్పథలులక్ు్ఇవవనునాటుట ్తెలిపథన్
అధికారులు 
వాాకసినేషన్్కోసం్గాీమ, వారుడ ్సచివాలయాలను్వినియోగించుకోవాలనా్సీఎం 

విలేజీ, వారుడ ్కలునిక్ుూలు్ఏరాపటెైన్త్రావత్్అక్ూడ్నుంచి్పథలులక్ు్సమరివంత్ంగా్వాాకసినేషన్్
అందించనలని్సీఎం్ఆదేశం 

 

నిరేదశించిన్విధంగా్పరభ త్వ్ఆసపత్ుర లోు ్రిక్ూీట్మ ంట్్పూరిేచేయాలనా్సీఎం 

పీహెచ్సీలు్మొదలుక్ుని్సీహెచ్సీలు్బో ధననసుపత్ుర ల్వరక్ు్రిక్ూీట్మ ంట్్పూరేిచేయాలనా్సీఎం 

90 రోజ్యలోు గా్ఈ్పరకసయీ్పూరిే్చేయాలని్అధికారులక్ు్సపషటం్చేసథన్సీఎం 



ఆత్రావత్్ఎక్ూడన్క్ూడన్సథబబంది్లేరనా్మాట్వినిపథంచక్ూడదనా్సీఎం 

పరజలక్ు్వ ైదా్సతవలు్అందడంలో్ఎలాంట ్ఇబబందులు్రాక్ూడదని్సపషటంచేసథన్సీఎం 
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