
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಹರಡದಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲು ಸೂಚನೆ: ಆಡಳಿತಗಾರರು 

ಶ್ರ ೋ ಗೌರವ್ ಗುಪಾ . 

 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಾಂಕು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಮಾಂಜಾಗರ ತಾ 

ಕರ ಮಗಳ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡು ಸೋಾಂಕು ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹರಡದಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ನ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಗೌರವ್ ಗುಪಾ  ರವರು ಎಲಿ್ಲ  ವಲಯ ಜಂಟ್ಟ ಆಯುಕಾ ರಿಗೆ 

ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

 

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ವ್ಯಯ ಪಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವುದು ದೃಢಪ್ಟ್ಟು ರುವ ಹಿನೆು ಲೆ ಇಾಂದು 

ಪಲ್ಲಕೆ ಕಾಂದರ  ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ-01ರಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. 

 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ 

ಎಾಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಸಕಾಾರದ ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಪ್ರ ಕಾರ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ನು  ಪಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ನಿನೆು  17 ಪ್ರ ಕರಣ ಹಾಗೂ ಇಾಂದು 1 ಸೇರಿ 18 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಾಂಕು ದೃಢಪ್ಟ್ಟು ದುು , 54 

ಪರ ಥಮಿಕ ಸಂಪ್ರ್ಕಾತರು ಹಾಗೂ 92 ದಿಿ ತಿೋಯ ಸಂಪ್ರ್ಕಾತರು ಪ್ತೆಾ ಯಾಗಿದ್ದು ರೆ. ಸೋಾಂಕು 

ದೃಢಪ್ಟ್ು ವರನ್ನು  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ದ್ದಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿದುು , ಪರ ಥಮಿಕ/ದಿಿ ತಿೋಯ ಸಂಪ್ರ್ಕಾತರನ್ನು  ಪಲ್ಲಕೆ 

ವತಿಯಾಂದ ಗುರುತಿಸಿರುವ  ಹೋಟೆಲ್/ರೆಸಿಡೆನಿಿ ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಂಸಿಿ ಕ ಗೃಹದಿಗಬ ಾಂಧ್ನದಲಿ್ಲರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ ಅಪರ್ಟಾ ಮಾಂರ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಇಬ್ಬ ರಿಗೆ ಸೋಾಂಕು ದೃಢಪ್ಟ್ಟು ದುು , ಅಪರ್ಟಾ 

ಮಾಂರ್ಟ ನಲಿ್ಲಯೇ 33 ಮಂದಿಯನ್ನು  ಸಾಂಸಿಿ ಕ ಗೃಹದಿಗಬ ಾಂಧ್ನದಲಿ್ಲರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಅತಯ ಾಂತ ವೇಗವ್ಯಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಾಂಕಾಗಿದುು , ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿಗೆ ಸೋಾಂಕು 

ತಗಲುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಯಾರು ಅವರ ಸಂಪ್ಕಾದಲಿ್ಲದು ರು ಎಾಂಬುದನ್ನು  ತಿ ರಿತವ್ಯಗಿ 

ಪ್ತೆಾ  ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೆ ಪ್ರಿೋಕೆೆಗೊಳ್ಪ್ಡಿಸಿ ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಾಂದರು. 

 

ಜನರು ಆತಂಕಕೊೊ ಳ್ಗಾಗುವುದನ್ನು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ: 

 

ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾದಿಾಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು  ಭಯಭೋತರಾಗಿದ್ದು ರೆ. ರೂಪಾಂತರ ಕೊರೋನಾ 

ತಿ ರಿತವ್ಯಗಿ ಹರಡಲ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಯವಿಲಿ . ಆದು ರಿಾಂದ ಯಾರಬ್ಬ ರೂ ಭಯಪ್ಡುವ 

ಅಗತಯ ವಿಲಿ . ಎಲಿರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ೊ  ಧ್ರಿಸುವುದು, ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಗಿಾಂದ್ದಗೆೆ  ಸಯ ನಿಟೈಸರ್ 

ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳ್ನ್ನು  ತೊಳೆಯುವುದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕಕೊೊ ಳ್ಗುವುದನ್ನು  

ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ ಹೆಚ್ಚು  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ಎಲಿ್ಲ  

ವಲಯ ಆರೋಗಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. 



 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆರೋಗಯ  ವಿಭಗದ ವಿಶೇ ಆಯುಕಾ ರು ರಾಜಾಂದರ  ಚೋಳ್ನ್, ಎಲಿ್ಲ  ವಲಯ ಜಂಟ್ಟ 

ಆಯುಕಾ ರುಗಳಾದ ಪ್ಲಿವಿ, ಅಶೋಕ್, ವಿೋರಭದರ  ಸಿಮಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ , ಶ್ವಸಿಮಿ, 

ವೆಾಂಕಟಾಚಲಪ್ತಿ, ನರಸಿಾಂಹಮೂತಿಾ, ಮಖಯ  ಆರೋಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ(ಆರೋಗಯ ) ಡಾ. ವಿಜಾಂದರ , ಎಲಿ್ಲ  

ವಲಯ ಆರೋಗಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ 

ನಡೆಸಿದರು. 


