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ఆరోగ్య మరియు కుటుుంబ సుంక్షేమ ముంత్రిత్వ శాఖ 

పత్రికా ప్రకటన (14.03.2020) 

మార్చి 14, 2020 

 

COVID-19 ను సమర్థవుంతుంగా నిరోధిుంచడానికి, నిలిపివేయడానికి మరియు 
నిర్వహిుంచడానికి, ప్రయాణ ఆుంక్షలు, విమానాశ్రయాలు మరియు నౌకాశ్రయాలలో 
ప్రయాణీకులను సార్వత్రిక పరీక్షలు చేయడుం, వీసాలను నిలిపివేయడుం మరియు 
స్వీయ నిర్బుంధ చర్యలు వుంటి అనేక ముుందస్తు మరియు సమయానుకూల చర్యలు 
భారత ప్రభుత్వుం తీసుకుుంది. 
 

అదనపు దిగ్బుంధ సౌకర్యాల గుర్తిుంపు, ఐసోలేషన్ వార్డుల అభివృద్ధి, 

ఆరోగ్య కార్యకర్తలు మరియు వైద్యులకు శిక్షణ ఇవ్వడుం, తగిన సామగ్రిని 
నిర్ధారిుంచడుం, పిపిఇలు, ముందులు, ముసుగులు మొదలైనవి అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు 
యుటిలలో మరిుంత బలోపేతుం చేయబడుతున్నాయి. 
 

ఈ రోజు కేబినెట్ కార్యదర్శి వీడియో సమావేశుం ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాల 
ప్రధాన కార్యదర్శులతో వారు తీసుకున్న చర్యలు మరియు, సుంసిద్ధతను 
సమీక్షిుంచారు ఆయన .COVID- 19 కు సుంబుంధిుంచి సామూహిక అవగాహన కోసుం తీసుకున్న 
చర్యలను సమీక్షిుంచడుం తో పాటు నివారణ మరియు నియుంత్రణ చర్యలను 
బలోపేతుం చేయడానికి తగిన సుంఖ్యలో ఐసోలేషన్ వార్డుల నెలకొల్పు, నిర్బుంధ 
సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడుం మరియు గుర్తిుంచబడిన దేశాల నుుండి వచ్చినవారిని 
నిర్దేశిుంచిన మార్గదర్శకాల ప్రకారుం నిర్బుంధుంలో ఉుంచడుం వుంటి వాటిమీద 
ఆయన ఉద్ఘాటిుంచారు. 
 

కొరత మరియు నల్ల బజార్ ను అదుపు చేయడానికి, భారత ప్రభుత్వుం అత్యవసర 
వస్తువుల చట్టుం కిుంద ముసుగులు మరియు హ్యాుండ్ శానిటైజర్ లను జూన్ 30, 

2020 వరకు    అత్యవసర వస్తువులుగా ప్రకటిుంచిుంది కమోడిటీస్ ్సెన్షియల్ .
కిుంద యాక్ట్, రాష్ట్రాలు  సరఫరాలో కొరత లేకుుండా ఈ వస్తువుల ఉత్పత్తి 
సామర్థ్యాన్ని పెుంచమని తయారీదారులను కోరవచ్చు. 
 

అుంటువ్యాధుల రోగాల చట్టుం, 1897 ప్రకారుం కల్పిుంచబడిన విసులుబాటు నిబుంధనను 
కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే అుంటు వ్యాధుల నిర్వహణకు 



ఉపయోగిుంచుకున్నాయిప్రకారుం చట్టుం ఈ ., రాష్ట్రాలు ఏ వ్యక్తినైనా 
కొన్ని చర్యలు తీసుకోవటానికి అనుమతిుంచవచ్చు,  ఆదేశాలు ఇవ్వొచ్చు లేదా 
అధికారుం ఇవ్వవచ్చు మరియు ప్రజా నోటీసు ద్వారా అటువుంటి తాత్కాలిక 
నిబుంధనలను ప్రజలపై ఉుంచవచ్చు. 
 

విపత్తు నిర్వహణ చట్టుం ప్రకారుం, రాష్ట్రాలు  రాష్ట్ర ఇప్పుడు యుటిలు /
 విపత్తు రాష్ట్ర పాటు నిధులతో ్ుం హెచ్ ్న్ మరియు నిధులు ప్రభుత్వుం

 గృహ సుంబుంధిుంచి దీనికి .తీసుకోవచ్చు నిధులను కూడా నుుండి నిధి ప్రతిస్పుందన

రాష్ట్రా శాఖ ముంత్రిత్వ వ్యవహారాలలు  వివరముగా యుటిలకు /
.చేసిుంది జారీ మార్గదర్శకాలను 
 

అదనుంగా, COVID-19 ను పరీక్షిుంచడానికి సిద్ధపరచిన ల్యాబ్ ల నెట్ వర్క్ 
మొత్తుం 52 కి విస్తరిుంచబడిుంది. 
 

అలాగే, నియమిుంచబడిన 30 విమానాశ్రయాలలో 11,406 విమానాల నుుండి 12,29,363 

ముంది ప్రయాణికులను పరీక్షిుంచి, వచ్చే ప్రయాణికులుందరికీ మార్గదర్శకాల 
ప్రకారుం నిర్బుంధాన్ని, అమలు చేయబడుతున్నది. 
 

దేశుంలో ప్రస్తుతుం 84 కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి ఇుందులో .10 ముంది 
కోలుకొని విడుదలయ్యారుయొక్క కేసుల ఈ .  పరిచయాలను గుర్తిుంచడుం ద్వారా 
ఇప్పటివరకు 4000 ముందిని గుర్తిుంచి నిఘాలో ఉుంచడానికి దారితీసిుంది కేసుల ఈ .
.జరుగుతున్నాయి ప్రయత్నాలు గుర్తిుంచడానికి పరిచయాలను మరిన్ని యొక్క 

 

భారతీయ పౌరులు అనవసరమైన విదేశీ ప్రయాణాలన్నిుంటినీ నివారిుంచాలని మరియు 
ప్రభుత్వుం జారీ చేసిన ప్రయాణ సలహాలలో పేర్కొన్న విధుంగా అధిక కేసులు 
మరియు మరణాలను నివేదిుంచే దేశాలకు వెళ్లకుుండా ఉుండాలని గట్టిగా 
సూచిుంచబడ్డారని పునరుద్ఘాటిుంచారు అుంతర్జాతీయ వచ్చే తిరిగి భారతదేశానికి .
 పర్యవేక్షిుంచుకోవాలి స్వయుంగా ఆరోగ్యాన్ని వారి ప్రయాణీకులుందరూ

.అనుసరిుంచాలి వాటిని చేయకూడని మరియు చేయదగిన సూచిుంచిన ప్రభుత్వుం మరియు . 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


