ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಮಂಜುಶ್ರ ೋ
ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ :

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾವಲು ಭೈರಸಂದರ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ ಮಂಜುಶ್ರ ೋ ಕಾಲೇಜ್
ಆಫ್ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ನ್ಲಿಿ ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತತ ರುವ ಕೇರಳದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗ್ಗ ಹಿಂತ್ತರುಗಿದ್ದು ,
ಅವರಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಕೆೆ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ
ಸಂಬಂಧ ಇಿಂದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಮಂಜುಶ್ರ ೋ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್
ಕಾಲೇಜಿಗ್ಗ ಭೇಟಿ ಪ್ರಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆರ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಆರೋಗಯ ) ರಾಜಿಂದರ
ಚೋಳನ್, ಪೂವಸ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ಪ್ಲಿ ವಿ, ಪೂವಸ ವಲಯ ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರ
ರ್ದು ಪಾಾ ಜಿ ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪ್ರ್ಿ ತರದು ರು.

ನ್ಗರದ ಕಾವಲು ಬೈಲಸಂದರ ಮಂಜುಶ್ರ ೋ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ನ್ಲಿಿ ಒಟ್ಟು 210 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು
ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತತ ದ್ದು , ಜನ್ವರ 25 ರಂದ್ದ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪಾರ ರಂಭವ್ಯಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿಿ
ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತತ ರುವ ಬಹುತೇಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು ಕೇರಳದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು , ಮೊದಲಿಗ್ಗ
ಇಬಬ ರಗ್ಗ ಪ್ರೋಕೆೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬಬ ರಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ್
ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿಿ ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತತ ರುವ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳಿಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಕೆೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ
40 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಿಂಕು ದೃಢಪ್ಟಿು ದ್ದು , ಎಲಿ ರಗೂ Asymptomatic ಇರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ತಜಿಯಲಿಿ ಗೃಹ ಬಂಧನ್ದಲಿಿ ರಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದ್ದ ಆಯುಕ್ತ ರು ಮಂಜುನಾಥ್
ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ತ್ತಳಿರ್.

ಸಿ ಳ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆರ್ದ ಬಳಿಕ್ ಸುದಿು ಗ್ಯರರಿಂದಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿಿ
ವ್ಯಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತತ ರುವವರಲಿಿ 40 ಮಂದಿಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಿಂಕು ದೃಢಪ್ಟಿು ದ್ದು , ಉಳಿದ 170
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳನ್ನಿ ಹಾಸ್ಟು ಲ್ ನ್ಲಿಿ ಗೃಹಬಂಧನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು , 14 ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಾ ರಂಟೈನ್
ನ್ಲಿಿ ರಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡಾ ಆಚೆ ಬರಬಾರದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳಿಗ್ಗ ಅವಶ್ಯ ಕ್ವ್ಯದ್ದದು ನ್ನಿ
ಹಾಸ್ಟು ಲ್ ಗ್ಗ ಪೂರೈಸಬೇಕೆಿಂದ್ದ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರಗ್ಗ ಸಾ ಷು ಆದೇಶ್ವನ್ನಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗ್ಗ
ಕೋವಿಡ್ ಸೋಿಂಕು ದೃಢಪ್ಟ್ು ವರಗ್ಗ ಏನಾದರು ಸಮಸ್ಟಯ ಆದರೆ ಕೂಡಲೆ ಆಸಾ ತೆರ ದ್ಯಖ್ಲಿಸಲು
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕ್ರ ಮವಹಸಲಿದ್ಯು ರೆ ಎಿಂದರು.

ಈ ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಲವ್ಯರು ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಿ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತತ ದ್ದು , ಸೋಿಂಕು
ದೃಢಪ್ಟಿು ರುವ 40 ಮಂದಿಯ ಸಾಯ ಿಂಪ್ಲ್ ಅನ್ನಿ ನಮಾನ್್ ಆಸಾ ತೆರ ಗ್ಗ ಕ್ಳುಹರ್ ಪುನಃ ಪ್ರೋಕೆೆ
ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಸಾ ತೆರ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರ ಜೊತೆ ಈಗ್ಯಗಲೇ ಚರ್ಚಸರ್ ಸಾಯ ಿಂಪ್ಲ್ಗಳನ್ನಿ
ಇಿಂದ್ದ ನಮಾನ್್ ಆಸಾ ತೆರ ಗ್ಗ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. ನ್ಗರದಲಿಿ ರುವ ಬಹುತೇಕ್ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್
ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳೇ ಇದ್ಯು ರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೇರಳದಲಿಿ ನತಯ 5 ರಿಂದ
6 ಸಾವಿರ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತತ ವೆ. ವ್ಯರದ ರಜೆ ದಿನ್ಗಳಲಿಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು ಊರಗ್ಗ
ತೆರಳುತ್ತತ ದ್ಯು ರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನ್ಗರದಲಿಿ ಎಲಾಿ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳಿಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಕೆೆ
ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗ್ಗ ನ್ರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ ವ್ಯಯ ಸಂಗ
ಮಾಡುತ್ತತ ರುವ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸಗಳು ಯಾರು ವ್ಯಯ ಕಿ್ ನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಕಿಂಡಿಲಿ . ಅವರಗ್ಗಲಾಿ
ವ್ಯಯ ಕಿ್ ನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಸೂಚನೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಗಯ ಕಾಯಸಕ್ತಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಿಂಟ್ ಲೈನ್ ವಕ್ಸರ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಉರ್ಚತವ್ಯಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಯ ಕಿ್ ನ್
ಅನ್ನಿ ನೋಡುತ್ತತ ದು ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವ್ಯಯ ಕಿ್ ನ್ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ದ್ಯು ರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ಲಿ .
ಆದು ರಿಂದ ಲರ್ಕೆ ಪ್ಡೆಯದವರಗ್ಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ
ಅವರ ವೆಚು ಭರಸುವುದಿಲಿ ಎಿಂದ್ದ ಸಕಾಸರಕೆೆ ಪ್ರ ಸಾತ ವನೆ ಸಲಿಿ ಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ಕೇಿಂದರ ಸಕಾಸರದ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಕೇರಳದಿಿಂದ ಬರುವವರಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ನಬಸಿಂಧವಿಲಿ .
ಕೇರಳದಿಿಂದ ಬರುವ ವಯ ಕಿತ /ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಸ ನ್ಗರಕೆೆ ಬಂದರೆ ಅವರು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ತ.ರ್.ಆರ್ ನೆಗ್ಗಟಿವ್ ವರದಿ ಇದು ರೆ ಮಾತರ ಸಂಸ್ಟಿ /ಕಾಲೇಜಿಗ್ಗ ಸೇರಕಳಳ ಬೇಕು. ಒಿಂದ್ದ ವೇಳೆ
ಪ್ರೋಕೆೆ ಮಾಡಿರ್ಕಿಂಡು ಬರದಿದು ರೆ ಅವರು 14 ಗೃಹಬಂಧನ್ ದಲಿಿ ದ್ದು , ನಂತರ ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ತ.ರ್ ಆರ್
ಪ್ರೋಕೆೆ ಮಾಡಿರ್ಕಿಂಡು ನೆಗ್ಗಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮಾತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಅನ್ನಮತ್ತ ನೋಡಬೇಕು.
ಯಾರಾದರು ನಯಮ ಉಲಿ ಿಂಘಿರ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ು ಸಂಸ್ಟಿ ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಠಣಿ ಕ್ರ ಮ
ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ ಎಿಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು.

