
అమరావతి. 
 

కోవిడ్–19్నియంత్రణ, నివారణ, వాాకసినేషన్ప ై్కాాంప్్కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్సమీక్ష: 
 

50్బెడి, అంత్కననా్ఎకకువ్ఉన్ా్ఆసపత్రర లోో ్కచ్చిత్ంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో  

100్ట్న్నాల్సామర్యంతో్ఆకసిజన్్పాో ంట్్ప డితే్20్శాత్ం్ఇన ింట్ివ్ 
ప్రభుత్వ్ఆసపత్రర లోో ్పిలోల్చ్చకసత్ి్కోసం్ఐసీయూ్బెడి్్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

ఆ్ఆసపత్రర లోో ్కూడన్బెడ్్కెపాసిట్ీకస్అన్నగుణంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

300్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్సామర్యం్ప ైనన్దృషిి్్ప ట్టి లి 

ముఖ్ామంతిర్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్ఆదేశం 

గలో బల్్ట్ ండరో్దనవరా్వీల ైన్నిా్వాాకసిన్నో ్సేకర ంచనలి 

రాషిరంలో్18 ఏళ్లో ్దనట్ిన్్వారందర కస్కూడన్భవిషాత్రి లో్వాాకసిన్నో  

బటో క్్ఫంగస్్విషయంలో్ప్ూర ి్అప్రమతి్ంగా్ఉండనలి 

ఆకసిజన్్ సరఫరా్ప ైప్ులక, మాసు్లక్అనిాంట్ిలోన్ూ్ప్రమాణనలక 
సమీక్షా్సమావేశంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్నిరేేశం 

 

అమరావతి: 
 

కోవిడ్–19ప ై్సమీక్ష్సందరభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్ఏమననారంట్ే..: 
 

వాట్ిప ై్పర ర ట్ోకాలి్: 
బటో క్్ఫంగస్్విషయంలో్ప్ూర ి్అప్రమతి్ంగా్ఉండనలి 

ఆకసిజన్్తీసనకకనేట్ప్ుపడు్వినియోగ ంచే్నీట్ి్విషయంలో్జాగితి్లక్తీసనకోవాలన్ా్కొతి్్సమాచనరం్
వసి్ ంది 
ఈ్అంశాలనిాంట్ినీ్ప్ర గణలోకస్తీసనకకని్ప్ట్ిషిమైెన్్పర ర ట్ోకాలి్్రూపర ందించనలి 

ఆకసిజన్్సరఫరా్ప ైప్ులక, మాసు్లక..్అనీా్నిరణీత్్ప్రమాణనలకన్ా్వాటి్నే్వినియోగ ంచండి 
 

ఆకసిజన్పాో ంట్లో –ఇన ింట్ివ్: 
50్ప్డకలక, అంత్కననా్ఎకకువ్ఉన్ా్ఆసపత్రర లోో ్కచ్చిత్ంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్
చేయాలి 

100్ట్న్నాల్సామర్యంతో్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్్ప డితే్20్శాత్ం్ఇన ింట్ివ్. 
ముందసని గానే్వార కస్ఇన ింట్ివ్లక్ఇవవడం్దనవరా్చనరుగాా ్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేసేలా్



ప్ర త్ిహ ంచవచని. 
కనీసం్4్న లల్వావధిలో్అనిా్ఆసపత్రర లోో ్ఆకసిజన్్పాో ంట్లో ఏరాపట్య్యాలా్చూడనలి. 
ప్రభుత్వ్ఆసపత్రర లోో న్ూ్బెడ్్కెపాసిట్ీకస్అన్నగుణంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

గవరామెంట్్ఆసపత్రర లోో ్పిలోల్చ్చకసత్ికోసం్ఐసీయూ్బెడి్్ఏరాపట్ల్చేయాలి. 
 

భవిషాత్్అవసరాల్దృష్టాి య: 
రాషిరంలో్300్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్సామర్యంప ైనన్దృషిి్్ప ట్టి లని్సీఎం్ఆదేశం. 
భవిషాత్రి లో్ఎలాంట్ి్మహమాార న ైనన్ఎదనరకునేందనకక్ఈ్ఏరాపట్లో . 
రాషిరంలో్ప్రసని త్ం్ఉన్ా్డిమాండ్కక్త్గ న్ట్లి గా్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్జరగాలి.్ఆ్మేరకక్త్గ న్్చరాలక్
తీసనకోవాలన్ా్సీఎం. 
కాగా, ఆకసిజన్్త్యారణలో్వినియోగ ంచే్జియోల ైట్్కొరత్న్న్ఎదనరకునేందనకక్కడప్లో్త్వరలో్ఆ్
ప్ర శమీ్ఏరాపట్వుత్రందని్సమావేశంలో్అధికారులక్తెలిపారు. 
 

వాాకసినేషన్: 
వాాకసినో్్కోసం్వీల ైన్ంత్్వేగంగా్గలో బల్్ట్ ండరో్ప్రకసయీ్ప్ూర ి్చేయాలన్ా్సీఎం. 
2్కోటో్్మందికస్సర ప్డన్4్కోటో్్డోస్లక్ఇప్ుపడు్సేకర సని ండగా, వీలకంట్ే్ఇంకా్ఎకకువ్వచేిలా్చరాలక్
చేప్ట్టి లి. 
తొలకత్్45్ఏళో్కక్ప ైబడిన్్వారందర కస్రెండు్డోస్లక్ఇవావలి. 
ఆ్త్రావత్్18–45్ఏళో్్మధ్ా్వార కస్కూడన్త్ప్పనిసర గా్రెండు్డోస్ల్వాాకసిన్నో ్ఇవావలి. 
కాబట్ిి ్వీల ైన్నిా్ఎకకువ్వాాకసిన్నో ్సేకర ంచనలి 

 

ఆహారం, పార శుదేయం: 
కోవిడ్్ఆసపత్రర లోో ్రలగులకక్మంచ్చ్ఆహారం్అందించనలి. 
అదే్విధ్ంగా్ఆ్ఆసపత్రర లోో ్పార శుద్యం్బటగుండనలి. 
ఇంత్్డబుు్ఖ్రుి్ప డుత్రననాం్కాబట్ిి , చ్చన్ా్చ్చన్ా్విషయాలోో ్ఎలాంట్ి్కొరత్్లాకకండన్ఉండనలన్ా్
సీఎం 

ఆసపత్రర లోో ్పార శుదన్ యనికస్అత్ాంత్్పరా ధనన్ాత్్ఇవావలని్ఆదేశం 

ప్రతి్ఆసపతిర్న్నంచ్చ్నివేదికలక్తెపిపంచనకకని్చరాలక్తీసనకోవాలి 

రలగులకక్అసౌకరాంగా, అప్ర శుభర్వాతనవరణం్ఉండకూడదని్సపషిం్చేసిన్్సీఎం. 
 

అధిక్ఫీజులక్వసూలక్చేసేి ..: 
ప్రభుత్వం్నిరీయ్ంచ్చన్్ధ్రలకననా్అధికంగా్ఫీజులక్వసూలక్చేసని న్ా్ఆసపత్రర లప ై్చరాలక్



తీసనకోవాలి. 
అలాగే్రెమ్డెసివర్్వంట్ి్ఇంజక్షనో్్విషయంలో్అకీమాలకక్పాలపడడ ్ఆసపత్రర లప ైనన్కచ్చిత్ంగా్చరాలక్
తీసనకోవాలి. 
ఇంట్ లిజెని్్అధికారులక్బుక్్చేసిన్్కేసనలప ై్చరాలకండనలి. 
 

ఆ్ఔషథంప ై్శాసీియీ్నిరా్ రణ: 
న లూో రు్ఆయురేవదంప ై్శాసీియీ్నిరా్ రణ్చేయ్ంచనలని్సీఎం్ఆదేశం 

న లూో రు్ఆయురేవదం్మందనప ై్కేందరం్ప్రభుత్వంలోని్సంబంధిత్్విభటగాల్అధికారులతో్ప్రణక్షలక్
చేయ్ంచనలని్సీఎం్నిరేేశం. 
 

కాగా, రాషిరంలో్ఆకసిజన్సరఫరా, నిలవలతో్పాట్ల, కోవిడ్కక్సంబంధించ్చ్ప్రసని త్్ప్ర సి్తిని్సమావేశంలో్
అధికారులక్వివర ంచనరు. 
 

ఆకసిజన్రవాణన్కోసం్ఇప్ుపడు్2్ఆకసిజన్్ట్ ైనీ్నో ్న్డుసని ననాయన్ా్అధికారులక.్ఈ్వారంలో్మరల్
ఆకసిజన్్ట్ ైనీ్్పరా రంభం్అవుత్రందని్వ లోడి. 
ద ంతోపాట్ల్భువనేశవర్కక్ప్రతిరలజూ్4్ట్టాంకరోన్న్ఎయ్ర్్లిఫి్్్చేసని ననామన్ా్అధికారులక 
దేశంలో్ఎకుడ్ఆకసిజన్్కేట్టయ్ంచ్చనన్డనర ్చేయగలకగుత్రననామని్వ లోడి 
ఐఎస్ఓ్ట్టాంకరోన్న్వినియోగ ంచనకకని్సమర్వంత్ంగా్ఆకసిజన్్సేకర సని ననామన్ా్అధికారులక 
అలాగే్ఆసపత్రర లోో ్ఆకసిజన్్వినియోగంప ై్ఆడిట్్చేసని న్ాట్లో ్వ లోడి. 
ఆకసిజన్ఎకుడ్వృథన్అవుత్రననా్అప్రమతి్ం్చేసని ననామని, ఆ్వృథనన్న్అర కటి్డంప ై్దృష్ిి ్
ప డుత్రననామన్ా్అధికారులక 
ఆకసిజన్్సేకరణ, సరఫరా, ప్ంపిణ,ీ ఆసపత్రర లోో ్వినియోగం..్వీట్నిాంట్ినీ్కూడన్ప్ూర ిగా్కంప్ూాట్రెైజ్్
చేశామన్ా్అధికారులక 
9్పీఎస్ఏ్యూనిటో్న్న్ప్ున్రుద్ర ంచడం్దనవరా్52.75్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఉత్పతిి్లభంచందన్ా్
అధికారులక 
మరల్5్పీఎస్ఏ్యూనిటో్న్న్ప్ున్రుద్ర ంచే్ప్న్నలక్ప్ురలగతిలో్ఉననాయన్ా్అధికారులక 
12్న ైట్ోర జన్్యూనిటో్న్న్కూడన్మారుప్చేయడందనవరా్మరల్11.41్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఉత్పతిి్అదన్ంగా్
వసని ందన్ా్అధికారులక 
కొతి్గా్ననలకగు్కంప నీలక్ఆకసిజన్్ఉత్పతిికస్ముందనకొసని ననాయని్తెలిపిన్్అధికారులక. 
 

కోవిడ్్ఆసపత్రర లక–బెడుో : 
రాషిరంలో్ప్రసని త్ం్621్కోవిడ్్ఆసపత్రర లలో్45,611్బెడుో ్ఉండగా, వాట్ిలో్38,763్బెడుో ్ఆకకాప ైడ్్అని, 



అందనలో్28,189్మంది్ఆరలగాశ్ర్ీకసంద్చ్చకసత్ి్పర ందనత్రననారని్అధికారులక్తెలిపారు. 
అనిా్కోవిడ్్ఆసపత్రర లలో్6,217్ఐసీయూ్బెడుో , 22,756్ననన్్ఐసీయూ్ఆకసిజన్బెడుో , 16,638్ననన్్
ఐసీయూ్ననన్్ఆకసిజన్బెడోతో్పాట్ల, 3,407్వ ంట్ిలేట్రుో ్ఉననాయని్వారు్తెలిపారు. 
గత్్స ప ింబరులో: 
కాగా, గత్్ఏడనది్స ప ింబరులో్చూసేి ్261్ఆసపత్రర లో్37,441్బెడుో .్వ ంట్ిలేట్రుో ్2,279్మాత్రమే్
ఉండగా, ఇప్ుపడు్వాట్ితో్పాట్ల, ఐసీయూ్బెడుో , ననన్్ఐసీయూ్ఆకసిజన్బెడుో , ననన్్ఐసీయూ, ననన్్
ఆకసిజన్్బెడుో ్గణనీయంగా్ప ర గాయని్సమీక్షలో్అధికారులక్చెపాపరు. 
 

గలో బల్్ట్ ండరుో : 
రాషిరంలో్2్కోటో్్మందికస్వాాకసిన్్(4్కోటో్్డోస్లక)్వేసే్విధ్ంగా్ఈన ల్13న్్గలో బల్్ట్ ండరుో ్పిలవడం్
జర గ ందని్సమావేశంలో్అధికారులక్తెలిపారు.్ట్ ండరోకక్సంబంధించ్చ్పిరబిడ్్సమావేశం్ఈన ల్20న్్
జరగగా, బిడో్దనఖ్లకకక్జూన్్3న్న్చ్చవర ్తేద గా్ప్రకట్ించ్చన్ట్లో ్వారు్చెపాపరు.్ట్ ండరోకక్మంచ్చ్
సపందన్్వస్ి ందని్అధికారులక్వివర ంచనరు. 
 

డిప్ూాట్ీ్సీఎం, వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్్మంతిర్ఆళో్్కాళీ్కృషీ్శ్రనీివాస్్(ననని), సీఎస్్ఆదిత్ాననథ్దనస, డీజీపీ్
గౌత్మ్్సవాంగ్, ప్ర శమీల్శాఖ్్స పషల్్సీఎస్్కర కాల్వలవన, వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్కారాదర ి్
అనిల్కకమార్్సింఘాల, కోవిడ్్ట్టసు్ఫ్ రి్్కమిట్ీ్ఛైెరాన్్ఎంట్ీ్కృషీబటబు, వ ైదా, ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్
కారాదర ి్(కోవిడ్్మేనేజ్మెంట, వాాకసినేషన్)్ఎం.రవిచందర,కకట్లంబ్సంక్షేమ్కమిషన్ర్్కాట్మనేని్
భటసుర,  104్కాల్్స ంట్ర్్ఇంఛనరజ్్ఎ.బటబు, ఆరలగాశ్ర్ీసీఈఓ్డనకిర్్ఎ.మలోికారుజ న, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్
అండ్్ఎండీ్వి.విజయరామరాజు, ఆర ్క్శాఖ్్కారాదర ి్ఎన్.గులాజ ర, ప్ర శమీల్శాఖ్్డైెరెకిర్్జువావది్
సనబరమణాంతో్పాట్ల, ప్లకవురు్ఉన్ాతనధికారులక్ఈ్సమీక్షలో్పాలగా ననారు. 
 

ఉప్్ముఖ్ామంతిర్(్వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్)్ఆళో్్కాళీ్కృషీ్శ్రీనివాస్్(ననని), సీఎస్్ఆదిత్ాననథ్దనస్, డీజీపీ్
గౌత్ం్సవాంగ్్, ప్ర శమీలశాఖ్్స పషల్చీఫ్్స కటీ్రణ్కర కాల్వలవన, వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్కారాదర ి్
అనిల్కకమార్్సింఘాల, కోవిడ్్ట్టసు్ఫ్ రి్్కమిట్ీ్ఛైెరాన్్ఎంట్ీ్కృషీబటబు,  వ ైదా, ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్
కారాదర ి్(కోవిడ్్మేనేజ్మెంట, వాాకసినేషన్)్ఎం.రవిచందర, ఆరలగా,కకట్లంబ్సంక్షేమ్శాఖ్్ కమిషన్ర్్
కాట్మనేని్భటసుర,104్కాల్్స ంట్ర్్ఇంఛనరజ్్ఎ.బటబు, ఆరలగాశ్ర్ీసీఈఓ్డనకిర్్ఎ.మలోికారుజ న, 

ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్అండ్్ఎండీ్వి.విజయరామరాజు, ఆర ్క్శాఖ్్కారాదర ి్ఎన్.గులాజ ర్, ప్ర శమీలశాఖ్్
డెైరెకిర్్జువావది్సనబరమణాం, ప్లకవురు్ఉన్ాతనధికారులక్హాజరు. 
[12:41 PM, 5/21/2021] +91 94404 92130: కోవిడ్–19్నియంత్రణ, నివారణ.్వాకసినేషన్ప ై్కాాంప్్
కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్సమీక్ష్విజువలి 
[2:26 PM, 5/21/2021] Dd Suryachandrarao: Sri Anil Kumar Singhal 



Prl.Secy.Medical&Health will hold a Press Conference @6pm today (21-5-2021)in APIIC 

Building,6th floor Conf.Hall, Mangalagiri.Pl.cover. 

[3:43 PM, 5/21/2021] Dd Suryachandrarao: 21.05.2021 

అమరావతి. 
 

కోవిడ్–19్నియంత్రణ, నివారణ, వాాకసినేషన్ప ై్కాాంప్్కారాాలయంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్సమీక్ష: 
 

50్బెడి, అంత్కననా్ఎకకువ్ఉన్ా్ఆసపత్రర లోో ్కచ్చిత్ంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో  

100్ట్న్నాల్సామర్యంతో్ఆకసిజన్్పాో ంట్్ప డితే్20్శాత్ం్ఇన ింట్ివ్ 
ప్రభుత్వ్ఆసపత్రర లోో ్పిలోల్చ్చకసత్ి్కోసం్ఐసీయూ్బెడి్్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

ఆ్ఆసపత్రర లోో ్కూడన్బెడ్్కెపాసిట్ీకస్అన్నగుణంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

300్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్సామర్యం్ప ైనన్దృషిి్్ప ట్టి లి 

ముఖ్ామంతిర్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్ఆదేశం 

గలో బల్్ట్ ండరో్దనవరా్వీల ైన్నిా్వాాకసిన్నో ్సేకర ంచనలి 

రాషిరంలో్18 ఏళ్లో ్దనట్ిన్్వారందర కస్కూడన్భవిషాత్రి లో్వాాకసిన్నో  

బటో క్్ఫంగస్్విషయంలో్ప్ూర ి్అప్రమతి్ంగా్ఉండనలి 

ఆకసిజన్్ సరఫరా్ప ైప్ులక, మాసు్లక్అనిాంట్ిలోన్ూ్ప్రమాణనలక 
సమీక్షా్సమావేశంలో్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్నిరేేశం 

 

అమరావతి: 
 

కోవిడ్–19ప ై్సమీక్ష్సందరభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్్జగన్్ఏమననారంట్ే..: 
 

వాట్ిప ై్పర ర ట్ోకాలి్: 
బటో క్్ఫంగస్్విషయంలో్ప్ూర ి్అప్రమతి్ంగా్ఉండనలి 

ఆకసిజన్్తీసనకకనేట్ప్ుపడు్వినియోగ ంచే్నీట్ి్విషయంలో్జాగితి్లక్తీసనకోవాలన్ా్కొతి్్సమాచనరం్
వసి్ ంది 
ఈ్అంశాలనిాంట్ినీ్ప్ర గణలోకస్తీసనకకని్ప్ట్ిషిమైెన్్పర ర ట్ోకాలి్్రూపర ందించనలి 

ఆకసిజన్్సరఫరా్ప ైప్ులక, మాసు్లక..్అనీా్నిరణీత్్ప్రమాణనలకన్ా్వాటి్నే్వినియోగ ంచండి 
 

ఆకసిజన్పాో ంట్లో –ఇన ింట్ివ్: 
50్ప్డకలక, అంత్కననా్ఎకకువ్ఉన్ా్ఆసపత్రర లోో ్కచ్చిత్ంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్
చేయాలి 

100్ట్న్నాల్సామర్యంతో్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్్ప డితే్20్శాత్ం్ఇన ింట్ివ్. 



ముందసని గానే్వార కస్ఇన ింట్ివ్లక్ఇవవడం్దనవరా్చనరుగాా ్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేసేలా్
ప్ర త్ిహ ంచవచని. 
కనీసం్4్న లల్వావధిలో్అనిా్ఆసపత్రర లోో ్ఆకసిజన్్పాో ంట్లో ఏరాపట్య్యాలా్చూడనలి. 
ప్రభుత్వ్ఆసపత్రర లోో న్ూ్బెడ్్కెపాసిట్ీకస్అన్నగుణంగా్ఆకసిజన్్జన్రేషన్్పాో ంట్లో ్ఏరాపట్ల్చేయాలి 

గవరామెంట్్ఆసపత్రర లోో ్పిలోల్చ్చకసత్ికోసం్ఐసీయూ్బెడి్్ఏరాపట్ల్చేయాలి. 
 

భవిషాత్్అవసరాల్దృష్టాి య: 
రాషిరంలో్300్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్సామర్యంప ైనన్దృషిి్్ప ట్టి లని్సీఎం్ఆదేశం. 
భవిషాత్రి లో్ఎలాంట్ి్మహమాార న ైనన్ఎదనరకునేందనకక్ఈ్ఏరాపట్లో . 
రాషిరంలో్ప్రసని త్ం్ఉన్ా్డిమాండ్కక్త్గ న్ట్లి గా్ఆకసిజన్్ఉత్పతిి్జరగాలి.్ఆ్మేరకక్త్గ న్్చరాలక్
తీసనకోవాలన్ా్సీఎం. 
కాగా, ఆకసిజన్్త్యారణలో్వినియోగ ంచే్జియోల ైట్్కొరత్న్న్ఎదనరకునేందనకక్కడప్లో్త్వరలో్ఆ్
ప్ర శమీ్ఏరాపట్వుత్రందని్సమావేశంలో్అధికారులక్తెలిపారు. 
 

వాాకసినేషన్: 
వాాకసినో్్కోసం్వీల ైన్ంత్్వేగంగా్గలో బల్్ట్ ండరో్ప్రకసయీ్ప్ూర ి్చేయాలన్ా్సీఎం. 
2్కోటో్్మందికస్సర ప్డన్4్కోటో్్డోస్లక్ఇప్ుపడు్సేకర సని ండగా, వీలకంట్ే్ఇంకా్ఎకకువ్వచేిలా్చరాలక్
చేప్ట్టి లి. 
తొలకత్్45్ఏళో్కక్ప ైబడిన్్వారందర కస్రెండు్డోస్లక్ఇవావలి. 
ఆ్త్రావత్్18–45్ఏళో్్మధ్ా్వార కస్కూడన్త్ప్పనిసర గా్రెండు్డోస్ల్వాాకసిన్నో ్ఇవావలి. 
కాబట్ిి ్వీల ైన్నిా్ఎకకువ్వాాకసిన్నో ్సేకర ంచనలి 

 

ఆహారం, పార శుదేయం: 
కోవిడ్్ఆసపత్రర లోో ్రలగులకక్మంచ్చ్ఆహారం్అందించనలి. 
అదే్విధ్ంగా్ఆ్ఆసపత్రర లోో ్పార శుద్యం్బటగుండనలి. 
ఇంత్్డబుు్ఖ్రుి్ప డుత్రననాం్కాబట్ిి , చ్చన్ా్చ్చన్ా్విషయాలోో ్ఎలాంట్ి్కొరత్్లాకకండన్ఉండనలన్ా్
సీఎం 

ఆసపత్రర లోో ్పార శుదన్ యనికస్అత్ాంత్్పరా ధనన్ాత్్ఇవావలని్ఆదేశం 

ప్రతి్ఆసపతిర్న్నంచ్చ్నివేదికలక్తెపిపంచనకకని్చరాలక్తీసనకోవాలి 

రలగులకక్అసౌకరాంగా, అప్ర శుభర్వాతనవరణం్ఉండకూడదని్సపషిం్చేసిన్్సీఎం. 
 

అధిక్ఫీజులక్వసూలక్చేసేి ..: 



ప్రభుత్వం్నిరీయ్ంచ్చన్్ధ్రలకననా్అధికంగా్ఫీజులక్వసూలక్చేసని న్ా్ఆసపత్రర లప ై్చరాలక్
తీసనకోవాలి. 
అలాగే్రెమ్డెసివర్్వంట్ి్ఇంజక్షనో్్విషయంలో్అకీమాలకక్పాలపడడ ్ఆసపత్రర లప ైనన్కచ్చిత్ంగా్చరాలక్
తీసనకోవాలి. 
ఇంట్ లిజెని్్అధికారులక్బుక్్చేసిన్్కేసనలప ై్చరాలకండనలి. 
 

ఆ్ఔషథంప ై్శాసీియీ్నిరా్ రణ: 
న లూో రు్ఆయురేవదంప ై్శాసీియీ్నిరా్ రణ్చేయ్ంచనలని్సీఎం్ఆదేశం 

న లూో రు్ఆయురేవదం్మందనప ై్కేందరం్ప్రభుత్వంలోని్సంబంధిత్్విభటగాల్అధికారులతో్ప్రణక్షలక్
చేయ్ంచనలని్సీఎం్నిరేేశం. 
 

కాగా, రాషిరంలో్ఆకసిజన్సరఫరా, నిలవలతో్పాట్ల, కోవిడ్కక్సంబంధించ్చ్ప్రసని త్్ప్ర సి్తిని్సమావేశంలో్
అధికారులక్వివర ంచనరు. 
 

ఆకసిజన్రవాణన్కోసం్ఇప్ుపడు్2్ఆకసిజన్్ట్ ైనీ్నో ్న్డుసని ననాయన్ా్అధికారులక.్ఈ్వారంలో్మరల్
ఆకసిజన్్ట్ ైనీ్్పరా రంభం్అవుత్రందని్వ లోడి. 
ద ంతోపాట్ల్భువనేశవర్కక్ప్రతిరలజూ్4్ట్టాంకరోన్న్ఎయ్ర్్లిఫి్్్చేసని ననామన్ా్అధికారులక 
దేశంలో్ఎకుడ్ఆకసిజన్్కేట్టయ్ంచ్చనన్డనర ్చేయగలకగుత్రననామని్వ లోడి 
ఐఎస్ఓ్ట్టాంకరోన్న్వినియోగ ంచనకకని్సమర్వంత్ంగా్ఆకసిజన్్సేకర సని ననామన్ా్అధికారులక 
అలాగే్ఆసపత్రర లోో ్ఆకసిజన్్వినియోగంప ై్ఆడిట్్చేసని న్ాట్లో ్వ లోడి. 
ఆకసిజన్ఎకుడ్వృథన్అవుత్రననా్అప్రమతి్ం్చేసని ననామని, ఆ్వృథనన్న్అర కటి్డంప ై్దృష్ిి ్
ప డుత్రననామన్ా్అధికారులక 
ఆకసిజన్్సేకరణ, సరఫరా, ప్ంపిణ,ీ ఆసపత్రర లోో ్వినియోగం..్వీట్నిాంట్ినీ్కూడన్ప్ూర ిగా్కంప్ూాట్రెైజ్్
చేశామన్ా్అధికారులక 
9్పీఎస్ఏ్యూనిటో్న్న్ప్ున్రుద్ర ంచడం్దనవరా్52.75్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఉత్పతిి్లభంచందన్ా్
అధికారులక 
మరల్5్పీఎస్ఏ్యూనిటో్న్న్ప్ున్రుద్ర ంచే్ప్న్నలక్ప్ురలగతిలో్ఉననాయన్ా్అధికారులక 
12్న ైట్ోర జన్్యూనిటో్న్న్కూడన్మారుప్చేయడందనవరా్మరల్11.41్మెట్ిరక్్ట్న్నాల్ఉత్పతిి్అదన్ంగా్
వసని ందన్ా్అధికారులక 
కొతి్గా్ననలకగు్కంప నీలక్ఆకసిజన్్ఉత్పతిికస్ముందనకొసని ననాయని్తెలిపిన్్అధికారులక. 
 

కోవిడ్్ఆసపత్రర లక–బెడుో : 



రాషిరంలో్ప్రసని త్ం్621్కోవిడ్్ఆసపత్రర లలో్45,611్బెడుో ్ఉండగా, వాట్ిలో్38,763్బెడుో ్ఆకకాప ైడ్్అని, 

అందనలో్28,189్మంది్ఆరలగాశ్ర్ీకసంద్చ్చకసత్ి్పర ందనత్రననారని్అధికారులక్తెలిపారు. 
అనిా్కోవిడ్్ఆసపత్రర లలో్6,217్ఐసీయూ్బెడుో , 22,756్ననన్్ఐసీయూ్ఆకసిజన్బెడుో , 16,638్ననన్్
ఐసీయూ్ననన్్ఆకసిజన్బెడోతో్పాట్ల, 3,407్వ ంట్ిలేట్రుో ్ఉననాయని్వారు్తెలిపారు. 
గత్్స ప ింబరులో: 
కాగా, గత్్ఏడనది్స ప ింబరులో్చూసేి ్261్ఆసపత్రర లో్37,441్బెడుో .్వ ంట్ిలేట్రుో ్2,279్మాత్రమే్
ఉండగా, ఇప్ుపడు్వాట్ితో్పాట్ల, ఐసీయూ్బెడుో , ననన్్ఐసీయూ్ఆకసిజన్బెడుో , ననన్్ఐసీయూ, ననన్్
ఆకసిజన్్బెడుో ్గణనీయంగా్ప ర గాయని్సమీక్షలో్అధికారులక్చెపాపరు. 
 

గలో బల్్ట్ ండరుో : 
రాషిరంలో్2్కోటో్్మందికస్వాాకసిన్్(4్కోటో్్డోస్లక)్వేసే్విధ్ంగా్ఈన ల్13న్్గలో బల్్ట్ ండరుో ్పిలవడం్
జర గ ందని్సమావేశంలో్అధికారులక్తెలిపారు.్ట్ ండరోకక్సంబంధించ్చ్పిరబిడ్్సమావేశం్ఈన ల్20న్్
జరగగా, బిడో్దనఖ్లకకక్జూన్్3న్న్చ్చవర ్తేద గా్ప్రకట్ించ్చన్ట్లో ్వారు్చెపాపరు.్ట్ ండరోకక్మంచ్చ్
సపందన్్వస్ి ందని్అధికారులక్వివర ంచనరు. 
 

డిప్ూాట్ీ్సీఎం, వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్్మంతిర్ఆళో్్కాళీ్కృషీ్శ్రనీివాస్్(ననని), సీఎస్్ఆదిత్ాననథ్దనస, డీజీపీ్
గౌత్మ్్సవాంగ్, ప్ర శమీల్శాఖ్్స పషల్్సీఎస్్కర కాల్వలవన, వ ైదా్ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్కారాదర ి్
అనిల్కకమార్్సింఘాల, కోవిడ్్ట్టసు్ఫ్ రి్్కమిట్ీ్ఛైెరాన్్ఎంట్ీ్కృషీబటబు, వ ైదా, ఆరలగా్శాఖ్్ముఖ్ా్
కారాదర ి్(కోవిడ్్మేనేజ్మెంట, వాాకసినేషన్)్ఎం.రవిచందర,కకట్లంబ్సంక్షేమ్కమిషన్ర్్కాట్మనేని్
భటసుర,  104్కాల్్స ంట్ర్్ఇంఛనరజ్్ఎ.బటబు, ఆరలగాశ్ర్ీసీఈఓ్డనకిర్్ఎ.మలోికారుజ న, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ్వీసీ్
అండ్్ఎండీ్వి.విజయరామరాజు, ఆర ్క్శాఖ్్కారాదర ి్ఎన్.గులాజ ర, ప్ర శమీల్శాఖ్్డైెరెకిర్్జువావది్
సనబరమణాంతో్పాట్ల, ప్లకవురు్ఉన్ాతనధికారులక్ఈ్సమీక్షలో్పాలగా ననారు. 
 


