
20–07–2021, 

అమరావతి. 

 

కోవిడ్–19 నివారణ, నియంత్రణ, వాా క్సి నేషన్పై క్ా ంప్ క్రాా లయంలో సీఎం శ్ర ీ

వైయస్.జగన్ సమీక్ష. 

 

ఈ సందరభ ంగా సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ ఏమనా్న రంటే....: 

  

సమరధ వాా క్సి నేషన్ దా్వ రా ఎక్కు మందిక్స డోసులు 

 

 సమరధ నిరా హణ దా్వ రా ఎక్కు మందిక్స వాా క్సి నేషన్ ఇవా గలిగామన్ా  సీఎం శ్ర ీవైయస్

.జగన్ 

రాష్ట్రానిక్స ఇప్ప టివరక్క వచి్చ న్ వాా క్సి న్ డోసులు 1,80,82,390 

ఇంక్ (బ్యా లెన్ి డు డోసులు) వినియోగంచాలిి న్ డోసులు 8,65,500 

ఇప్ప టివరక్క ఇచి్చ న్ డోసులు సంఖ్ా  1,82,49,851 

సమరధ నిరా హణ దా్వ రా ద్వద్వపుగా 11 లక్షల డోసులు ఆద్వ 

ఐదేళ్లలోపు పిలలలున్ా  రలులలందరికీ 100 శారం వాా క్సి నేషన్ పూరతయంది 

విదేశాలక్క వెళ్లల వారిలో ఇప్ప టివరక్క 31,796 మందిక్స వాా కి్స నేషన్ 

సమరధ నిరా హణదా్వ రా ఆద్వ చేయడం సాధా్ మంది 

45 సంవరి రాల ద్వటిన్ వారిక్స వాా క్సి నేషన్ పూరతయన్ రరాా ర త్ప్యారిటీగా 

ఉపాధా్య యులక్క వాా క్సి నేషన్ క్రా త్రమం చేప్టా్టలి 

గడిచ్చన్ మే నెల నంచ్చ ష్ట్పైవేటు ఆసప త్ులక్క కేట్టయంచ్చన్ వాా క్సి న్ డోసులు 35 

లక్షలు 

కేవలం సుమారు 4,63,590 డోసులు మాత్రమే వినియోగం 

ఆ కోట్టన రాష్ట్ష ాత్ప్భుతా్వ లక్క కేట్టయంచాలని కేంత్ద్వనాి  కోరాలని నిర ణయం 

గరిభ ణీ ష్ట్సీతలక్క వాక్సి నేషన్ క్రా త్రమం చురుగాా కొన్సాగాలి 

వాక్సి నేషన్పై వారిక్స ఆవగాహన్ రలిగంచాలి 

అధిక్రులక్క సప షంా చేసిన్ సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ 

 

థర్డ ్వేవ్ సన్ా దదర 

థర్డ ్వేవ్ వసుతందన్ా  సమాచారం నేప్ధ్ా ంలో సన్ా దధంగా ఉండాలి 

విజయవాడ, విశాఖ్ప్ట్ా ం, తిరుప్తిలలో నిరిమ ంచదలచ్చన్ పీడియాత్టిక్ సూప్ర్డ కేర్డ 

ఆసప త్ుల ప్నలన వేగవంరం చేయాలని సూచన్ 

పోలీస్ బెట్టలియన్ి లో కూడా కోవిడ్ కేర్డ ఎక్సా ప్మంట్ ఏరాప టుతో పాటు వైద్యా లన 

నియమంచాలి 

రమా్య నిటీ ఆసప త్ులు శ్సాధ యవరక్క ఆక్సి జన్ బెడుల అంద్యబ్యటులో ఉండేలా చరా లు 

తీసుకోవాలి 

పీహెచ్సీలోల  కూడా ఆక్సి జన్ సిలిండరుల, క్న్ి ంత్టేట్రుల అంద్యబ్యటులో ఉంచాలి 

సబ్సంట్ర ల వరక్క టెలీమడిసిన్ సేవలు, ఇంట్ర్డనెట్ సౌరరా ం అంద్యబ్యటులో 

ఉండాలి 

అపుప డే వారితో పీహెచ్సీల వైద్యా లు కూడా వీసీ దా్వ రా అంద్యబ్యటులోక్స వసాత రు 

కోవిడ్ అంక్షలోల  భాగంగా మరో వారం రోజుల పాటు నైట్ రర్ఫ్య ా  కొన్సాగంచాలి 

రాత్తి 10 గంట్ల నంచ్చ ఉదయం 6 గంట్ల వరక్క ఆంక్షలు 

కోవిడ్ త్పోటోక్లి్స  రప్ప నిసరిగా పాటించాలి 



జన్సమ్యహాలపై ఆంక్షలు కొన్సాగుత్వయ 

సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్   

 

*ష్ట్పైవేటు ఆసుప్త్ులు – ఆక్సి జన్ (పీఎస్ఏ) శ్పాల ంటుల  * 

50 ప్డరలు ద్వటి ఉనా్  త్ప్తి ష్ట్పైవేటు ఆసప త్ులోల  ఆక్సి జన్ జన్రేషన్ శ్పాల ంటుల ఏరాప టు 

విషయంలో పురోగతిని అడిగ తెలుసుక్కన్ా  సీఎం 

జిలాల  రలెరరాుల సంబంధిర జిలాల లోల  ష్ట్పైవేటు ఆసప త్ులక్క ఆదేశాలు ఇచాి రన్ా  

అధిక్రులు 

ఈ శ్పాల ంట్ల ఏరాప టుక్క రాష్ట్ష ాత్ప్భురా ం 30 శారం ఇనిె ంటివ్ ఇసుతనా్న మని సప షంా 

చేసిన్ సీఎం 

 

కోవిడ్ 19 నియంత్రణ చరా లు, వాా క్సి నేషన్, థర్డ ్వేవ్ సన్ా దధరపై సీఎంక్క 

వివరాలందించ్చన్ అధిక్రులు 

యాక్సవా్ కేసులు 24,708 

పాజిటివిటీ రేటు 2.83 శారం 

3 రంటే రక్కు వ పాజిటివిటీ రేటు ఉన్ా  జిలాలలు 8 

3 నంచ్చ 5 మధ్ా లో పాజిటివిటీ రేటు ఉన్ా  జిలాలలు 5 

రిరవరీ రేటు 98.05 శారం 

నెట్వర్డు  ఆసప త్ులోల  ఆరోగా ర ీక్సంద చ్చక్సరి  పంద్యున్ా  బెడుల  94.19 శారం 

ష్ట్పైవేటు ఆసప త్ులోల  ఆరోగా ర ీక్సంద చ్చక్సరి  పంద్యున్ా  బెడుల  76.07 శారం 

13వ దఫా ఫీవర్డ సరేా  కూడా పూరతయంది.   

104 క్ల్స సంట్ర్డక్క వసుతన్ా  రోజువారీ క్లి్స  1000 లోపు 

 

శ్బ్యల క్ ఫంగస్ 

రగుాముఖ్ం ప్టినా్ శ్బ్యల క్ ఫంగస్ కేసులు 

గర వారంలో న్మోదైన్ కేసులు 15 

మొరతం కేసులు 4075 

చ్చక్సరి  పంద్యున్ా వారు 863 

 

వాా క్సి నేషన్ 

మొరతం వాా క్సి నేషన్ పూరతయన్వారు   1,41,42,094 

సింగల్స డోసు పూరతయన్వారు  1,00,34,337 

రండు డోసులు పూరతయన్వారు  41,07,757 

 

ఈ సమావేశంలో ఉప్ముఖ్ా మంత్తి (వైదా  ఆరోగా శాఖ్) ఆళ్ల క్ళీ రృషణ శ్రనీివాస్(న్నని), 

సీఎస్ ఆదిరా న్నథ్ ద్వస్, డీజీపీ గౌరం సవాంగ్, శ్సేటా్ కోవిడ్ రమాండ్ అండ్ రంత్టోల్స 

ఛైర్డప్రి న్ డారరా్డ కె ఎస్ జవహర్డరడి్, వైదా  ఆరోగా శాఖ్ ముఖ్ా  క్రా దరిి  అనిల్స 

క్కమార్డ సింఘాల్స, వైదా  ఆరోగా శాఖ్ ముఖ్ా  క్రా దరిి  (కోవిడ్ మేనిజిమంట్ అండ్ 

వాక్సి నేషన్) ఎం రవిచంత్ద, కోవిడ్ ట్టస్ు ఫోర్డి  రమటీ ఛైరమ న్ ఎం టీ 

రృషణబ్యబు,  ఆరి ధరశాఖ్ ముఖ్ా క్రా దరిి (హెచ్ఆర్డ) శశిభూషణ్ క్కమార్డ, 104 క్ల్స 

సంట్ర్డ ఇంఛారి ిఎ బ్యబు, ఆరోగా  క్కటుంబసంక్షేమశాఖ్ రమషన్ర్డ క్ట్మనేని భాసు ర్డ, 

ఆరోగా ర ీసీఈఓ డారరా్డ ఎ మలిలఖారిున్, ఇరర ఉన్ా త్వధిక్రులు పాలా్గన్నా రు. 
 

 



20–07–2021, 

అమరావతి. 

 

కోవిడ్–19 నివారణ, నియంత్రణ, వాక్సి నేషన్పై క్ా ంప్ క్రాా లయంలో సీఎం శ్ర ీవైయస్

.జగన్ సమీక్ష. 

 

ఉప్ముఖ్ా మంత్తి (వైదా  ఆరోగా శాఖ్) ఆళ్ల క్ళీ రృషణ శ్రనీివాస్(న్నని), సీఎస్ ఆదిరా న్నథ్ 

ద్వస్, డీజీపీ గౌరం సవాంగ్, శ్సేటా్ కోవిడ్ రమాండ్ అండ్ రంత్టోల్స ఛైర్డప్రి న్ డారరా్డ కె 

ఎస్ జవహర్డరడి్, వైదా  ఆరోగా శాఖ్ ముఖ్ా  క్రా దరిి  అనిల్స క్కమార్డ సింఘాల్స, వైదా  

ఆరోగా శాఖ్ ముఖ్ా  క్రా దరిి  (కోవిడ్ మేనిజిమంట్ అండ్ వాక్సి నేషన్) ఎం రవిచంత్ద, 

కోవిడ్ ట్టస్ు ఫోర్డి  రమటీ ఛైరమ న్ ఎం టీ రృషణబ్యబు,  ఆరి ధరశాఖ్ ముఖ్ా క్రా దరిి (హెచ్

ఆర్డ) శశిభూషణ్ క్కమార్డ, 104 క్ల్స సంట్ర్డ ఇంఛారి ిఎ బ్యబు, ఆరోగా  క్కటుంబ 

సంక్షేమశాఖ్ రమషన్ర్డ క్ట్మనేని భాసు ర్డ, ఆరోగా ర ీసీఈఓ డారరా్డ ఎ మలిలఖారిున్, 

ఇరర ఉన్ా త్వధిక్రులు హాజరు. 
 


