
ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನ್ಗರ ಸಾವವಜನಕ್ 

ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಡಿ ತಪಾಸ್ಣೆ ನ್ಡೆಸಿರುವ ಬಗೆೆ : 

 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  ಜನ್ವರಿ 16 ರಂದು 8 ಕೆಂದೆ್ಗಳಲಿಿ  

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ಕಾಯವಕೆ್ಮಕೆೆ  ಉದ್ಘಾ ಟನೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇೆಂದು 

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನ್ಗರ ಸಾವವಜನಕ್ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೆ್ಸಾದ್ 

ರವರು ಭೇಟಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೂವವ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ಪ್ಲಿವಿ, 

ಮುಖ್ಯ  ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಿ(ಸಾವವಜನಕ್ ಆರೋಗಯ ) ಡಾ. ವಿಜೆಂದೆ್ , ಪೂವವ ವಲಯ 

ಆಯೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಿದ್ದ ಪಾಪ ಜಿ, ಆಸ್ಪ ತೆ್ರ  ವೈದ್ಯ ರು/ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದ್ದ ರು. 

 

ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನ್ಗರ ಸಾವವಜನಕ್ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಯಲಿಿ  ನಾಳೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡುವ ಕಾಯವಕೆ್ಮ ನ್ಡೆಯಲಿದುದ , ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ವೇಳೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದ ತ್ರಗಳನಿ್ನ  

ಆಯುಕ್ತ ರು ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ರು. 

 

ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ ಬಳಿಕ್ ಸುದಿದ ಗ್ಯರರೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಸ್ನಾಾ ನ್ಯ  

ಪೆ್ಧಾನ್ಮಂತೆ್ತಗಳು ನಾಳೆ 10.30ಕೆೆ  ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ಕಾಯವಕೆ್ಮವನಿ್ನ  ಉದ್ಘಾ ಟಿಸ್ಲಿದ್ಘದ ರೆ. ಅದೇ 

ವೇಳೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ 8 ಕೆಂದೆ್ (ವಿಕಟ ೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರ , ಕೆ.ಸಿ.ಜನ್ರಲ್ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರ , ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ 

ನ್ಗರ ಜಿ.ಹೆಚ್, ಜಯನ್ಗರ ಜಿ.ಹೆಚ್, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್್  ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲಿಸಂದೆ್  ಪೆಾಥಮಿಕ್ 

ಆರೋಗಯ  ಕೆಂದೆ್ , ಈಸ್ಟಟ  ಪಾಯೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ್ ಸಾವವಜನಕ್ 

ಆಸ್ಪ ತೆ್ರ )ಗಳಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ. ಪೆ್ತ್ತಯೆಂದು ಕೆಂದೆ್ದ್ಲಿ್ಲ  100 ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಈಗ್ಯಗಲೇ 1,05,000 ಕೋವಿಶೋಲ್್  ವ್ಯಯ ಕ್್ಸನ್ ಗಳನಿ್ನ  ದ್ಘಸ್ಪ್ಪ  ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಯ 

ದ್ಘಸಾತ ನ್ನ ಕೆಂದೆ್ದ್ಲಿಿ  ಸಂಗೆಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇೆಂದು ವ್ಯಯ ಕ್್ಸನ್ ಗಳನಿ್ನ  ಕೋಲ್್  ಚೈನ್ ಪಾಯೆಂಟ್ 

ಗಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. ನಾಳೆ ಬಳಗೆೆ  ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ 8 ಕೆಂದೆ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ ಎೆಂದ್ರು. 

 

ಒೆಂದು ಕೆಂದೆ್ದ್ಲಿಿ  ಏನೆಲಿಾ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿರಲಿವೆ ಎೆಂಬುದ್ನಿ್ನ  ನೋಡಲು ಇೆಂದು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ 

ನ್ಗರ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸ್ಲಾಯತು. ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡುವ ಕೆಂದೆ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಘಗ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಾಯ ನಟೈಸ್ರ್ ಹಾಕ್ಲಾಗುತತ ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ್ ಥಮವಲ್ 

ಸೆಾ ಯ ನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲ್್  ಆಕ್್ಸಮಿೋಟರ್ ಮೂಲಕ್ ತಪಾಸ್ಣೆ ನ್ಡೆಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. ನಂತರ ಕಾಯುವ 

ಕಠಡಿಗೆ ಬರಲಿದ್ಘದ ರೆ. ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವವರ ಮಾಹಿತ್ತಯನಿ್ನ  ಕೋವಿನ್ ಪೋಟವಲ್ ನ್ಲಿಿ  

ದ್ಘಖ್ಲಿಸ್ಲಾಗಿದುದ , ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್/ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ನ್ಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಯ 

ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಅವರೇ ಎೆಂದು ಖಾತರಿಯಾದ್ ಬಳಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

ನ್ಮೂದಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಬರುವ ಒ.ಟಿ.ಪ್ತ ಯನಿ್ನ  ಪೋಟವಲ್ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಮೂದಿಸಿಕೆಂಡು 

ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ಕಠಡಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಿದ್ಘದ ರೆ. ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿದ್ ಬಳಿಕ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಠಡಿಯಲಿಿ  ಅಧವ 

ಗಂಟೆ ವಿಶೆ್ೆಂತ್ತ ಪ್ಡೆಯಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿದ್ವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರೋಗಯ  ಸ್ಮಸಯ ಯಾದ್ರೆ 

ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಠಡಿಯಲಿ್ೋ ಚಿಕ್ಸತ್್ರ  ನೋಡಲು ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗಿರುತತ ದೆ. ಇನಿ್ನ  ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಚಿಕ್ಸತ್್ರ  ಅವಶ್ಯ ಕ್ತ್ರಯದ್ದ ರೆ ಕೂಡಲ್ ಕೆಂದೆ್ಕೆೆ  ಲಿೆಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಗೆ ಆೆಂಬುಲ್ನ್್  ಮೂಲಕ್ 

ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ ಎೆಂದ್ರು. 

 



ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನ್ಗರ ಆಸ್ಪ ತೆ್ರಯಲಿಿ  300 ಮಂದಿ ಫಾಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿದುದ , ನಾಳೆ 100 ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ. ಜನ್ವರಿ 18 ರಂದು 100 ಮಂದಿ, ಜನ್ವರಿ 19ರಂದು 100 ಮಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲು 

ಸಿದ್ದ ತ್ರ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ವರಿ 18 ರಿೆಂದ್ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ ಎಲಿಾ  760 ಕೆಂದೆ್ಗಳಲಿಿಯೂ 

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ. ಅದ್ಕೆೆ  ಎಲಿಾ  ರಿೋತ್ತಯ ಸಿದ್ದ ತ್ರಗಳನಿ್ನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗಿದುದ , ಆಯಾ 

ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ಲಸಿಕೆ ಕೆಂದೆ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ಘದ ರೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು.  

 

 ಇೆಂದು ಬಳಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವದ್ಶವಗಳ ಜೊತ್ರ ನ್ಡೆದ್ ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ಜನ್ವರಿ 24ರ ವೇಳೆಗೆ 2ನೇ 

ಹಂತದ್ಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಕೋವಿನ್ ಪೋಟವಲ್ನ್ಲಿಿ  ನೋೆಂದ್ಣಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸೂಚನೆ ನೋಡಿದ್ಘದ ರೆ. ನೋೆಂದ್ಣಿ ಆದ್ ಬಳಿಕ್ ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ದಿನ್ 

ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸ್ಲಿದ್ಘದ ರೆ. ಅದ್ರಂತ್ರ 2ನೇ ಹಂತದ್ಲಿಿ  ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ, ಪಲಿೋಸ್ಟ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ, 

ಕಂದ್ಘಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಪೆ್ೆಂಟ್ ಲೈನ್ ವಕ್ವಸ್ಟವ ಗಳಿಗೆ 

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ ಎೆಂದ್ರು. 

  

ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಒ.ಟಿ.ಪ್ತ ಬರುವ ವೇಳೆ ನೆಟ್ ವಕ್ವ ಸ್ಮಸಯ  ಆಗದಂತ್ರ ಎಲಿಾ  

ಕೆಂದೆ್ಗಳಲಿಿಯೂ ಎರಡು/ಮೂರು ಇೆಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕ್ನೆಕ್ಷನ್ ತ್ರಗೆದುಕೆಂಡಿದುದ , ನೆಟ್ ವಕ್ವ 

ಸ್ಮಸಯ  ಆಗದಂತ್ರ ಸೂಕ್ತ  ಕೆ್ಮವಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ಲಿದೆ ಎಲಿಾದ್ರೂ ನೆಟ್ ವಕ್ವ ಸ್ಮಸಯ ಯಾದ್ರೆ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಕೋವಿನ್ ಪೋಟವಲ್ನ್ಲಿಿ  ದ್ಘಖ್ಲಿಸಿರುವ ಗುರುತ್ತನ್ ಚಿೋಟಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ 

ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ದ್ಘಖ್ಲು ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ. ತದ್ನಂತರ ಆನ್ ಲೈನ್ ನ್ಲಿಿ  

ದ್ಘಖ್ಲು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ್ ನೋಡಿದ್ಘದ ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 


