
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುತುು ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿರುವ ಬಗೆ್ಗ : 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ 

ಕೋವಿಡ್ ಸಂಪಕ್ು ಪತ್ತತ  ವಿಚಾರವ್ಯಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ತಯಲಿಿ  ಇಿಂದು  

ಮಲಿ್ೋಶ್ವ ರಂ ಐ.ಪ್ತ.ಪ್ತಯಲಿಿ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತ್ತ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯಿತು. ಸದರ ಸಭೆಯಲಿಿ  

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳಾದ ರಾಜಿಂದರ  ಚೋಳನ್, ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮನೋಜ್ ಜೈನ್, ಬಸವರಾಜು, 

ತುಳಸಿ ಮದಿ್ದನೇನಿ, ಎಲಿ್ಲ  ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳು, ಮುಖ್ಯ  ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರ(ಸಾವುಜನಿಕ್ 

ಆರೋಗಯ ) ಡಾ. ವಿಜಿಂದರ , ಎಲಿ್ಲ  ವಲಯ ಆರೋಗ್ಯಯ ಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು 

ಉಪಸಿಿ ತರದಿರು. 

 

ಬಿಬಿಎಿಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನಿ್ನ  ಸಮಪುಕ್ವ್ಯಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ 

ಸರಯಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪ್ತಸಿಕಿಂಡು ಕಾಯುನಿವುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೈಕಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  

ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು 1,507 ಕಿಂದರ ಗಳನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಿದಿು , ಪರ ತಿ 5 ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೊಬಬ ರಂತ್ತ ಒಟ್ಟಟ  300 

ಸೆಕ್ಟ ರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ 

ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

 

ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗ್ಗ ಗುರುತಿಸುವ ಸೆಕ್ಟ ರ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಏನೆಲಿ್ಲ   

ಜವ್ಯಬಿ್ದರಗಳಿರಲಿವೆ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ   ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಿ ಸಮಪುಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕು. ನೇಮಕ್ 

ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಲಸಿಕಾ ಕಿಂದರ ಗಳ ಮಾಗು ನ್ಕೆೆ , ವ್ಯಹನ್ದ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬೇಕು.  

 

ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  ಆಗದಂತ್ತ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ್ 

ಒಿಂದೇ ರೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ (System) ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ(Plan) 

ರೂಪ್ತಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಪರ ತಿ ಕಿಂದರ ದಲಿಿ  ದ್ದನ್ಕೆೆ  100 ಮಂದ್ದಗ್ಗ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ. ಪರ ತಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಕಿಂದರ ಕೆ್ಕ  ಆಿಂಬುಯ ಲ್ನ್್  ಹಾಗೂ ಆಸಪ ತ್ತರ ಯನಿ್ನ  ಲಿಿಂಕ್ 

ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ  ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳ ಆರೋಗಯ ದಲಿಿ  ಏರುಪೇರಾದಲಿಿ  

ಕ್ಕಡಲ್ ಆಿಂಬುಲ್ನ್್  ಮೂಲಕ್ ಆಸಪ ತ್ತರ ಗ್ಗ ಕ್ರೆದೊಯಯ ಲು ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿಕಿಂಡಿರಬೇಕು ಎಿಂದು 

ತಿಳಿಸಿದರು. 

 

ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿಿ  ಆರೋಗಯ  ಕಾಯುಕ್ತುರಗ್ಗ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುತಿತ ದಿು , ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿಿ  

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಿ  ಕಾಯುನಿವುಹಿಸಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರು, ಪೊಲಿೋಸ್ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದ, 

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸೇರದಂತ್ತ ಫರ ಿಂಟ್ ಲೈನ್ ವಕ್ುಸ್ು ಗಳಿಗ್ಗ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗುವುದು. 

ಮೂರನೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ ಯ ಆಧಾರದಲಿಿ  ಗುರುತಿಸಿ 50 ವಷು ಹಾಗೂ ಅದಕೆಿಿಂತ 

ಮೇಲಪ ಟ್ಟ ವರಗ್ಗ ಮತುತ  50 ವಷುಕೆಿಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯಿರುವ ಅನ್ಯ  ಖಾಯಿಲ್ಗಳಿಿಂದ 

ಬಳಲುತಿತ ರುವ(ಕೋಮ್ ಆಬಿುಟ್) ವಯ ಕಿತ ಗಳಿಗ್ಗ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ. 

 



ನ್ಗರದಲಿಿ  ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು 1,75,000 ಆರೋಗಯ  ಕಾಯುಕ್ತುರನಿ್ನ  ಕೋವಿನ್ 

ಪೊೋಟ್ುಲ್ ನ್ಲಿಿ  ದಾಖ್ಲಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಪರ ತಿ ಲಸಿಕಾ ಕಿಂದರ ದಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು ಅಗತಯ  

ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದಯನಿ್ನ  ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಲಸಿಕಾ ಕಿಂದರ ದಲಿಿ  ಕಾಯುವ ಕಠಡಿ, ಲಸಿಕೆ 

ನಿೋಡುವ ಕಠಡಿ ಹಾಗೂ ಪರವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಠಡಿಗಳಿರಲಿವೆ. ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಕಿಂದರ ಗಳಲಿಿ  ನಿದೇುಶ್ನ್ 

ನಾಮಫಲಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ಕ್ಕರಲು ಕುಚಿು, ವೈ-ಫೈ, ಲ್ಲಯ ಪ್ ಟಾಪ್/ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಸೇರದಂತ್ತ 

ಎಲಿ್ಲ  ರೋತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನಿ್ನ  ಕ್ಲಿಪ ಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ವಲಯ ಜಂಟಿ 

ಆಯುಕ್ತ ರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳು ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗ್ಗ ಭೇಟಿ ಎಲಿ್ಲ  

ವಯ ವಸಿೆ  ಸರಯಿದೆಯೇ ಎಿಂಬುದನಿ್ನ  ಪರಶಿೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಬೇಕು ಎಿಂದು ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

 

 

ಯುಕೆ ಯಿಿಂದ ವಿಮಾನ್ ಬರಲು ಕಿಂದರ  ಸಕಾುರ ಅನ್ನಮತಿ: 

 

ಕಿಂದರ  ಸಕಾುರದ ಸೂಚನೆಯಂತ್ತ ಯುಕೆಯಿಿಂದ ಬರುತಿತ ರುವ ಪರ ಯಾಣಿಕ್ರಗ್ಗ ಇಿಂದ್ದನಿಿಂದ ಮತ್ತತ  

ವಿಮಾನ್ಗಳು ಆರಂಭವ್ಯಗಿದೆ. ಬಿಂಗಳೂರಗ್ಗ ಇಿಂದು ರಾತಿರ  ಒಿಂದು ವಿಮಾನ್ ಬರುತಿತ ದೆ. ಕಿಂದರ  

ಸಕಾುರ ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಗುಸೂಚಿಗಳನಿ್ನ  ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಾಗುಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ 72 ಗಂಟೆ 

ಮೊದಲು ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಆರ್ ಪರೋಕೆೆ  ಮಾಡಿಸಿಕಿಂಡು ನೆಗ್ಗಟಿವ್ ಸಟಿುಫಿಕಟ್ ಇದಿವರಗ್ಗ ಮಾತರ  

ವಿಮಾನ್ದಲಿಿ  ಬರಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಲಿದಿಾರೆ. ವಿಮಾನ್ ನಿಲಿ್ಲ ಣಕೆೆ  ಬಂದ್ದಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತತ  

ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಆರ್ ಪರೋಕೆೆ  ಮಾಡಲ್ಲಗುತತ ದೆ. ರಸಲ್ಟ  ಬರುವವರೆಗ್ಗ ಯಾರನಿ್ನ  ಹೊರಗಡೆ 

ಬಿಡುವುದ್ದಲಿ . ವಿಮಾನ್ ನಿಲಿ್ಲ ಣದ ಬಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವರಗ್ಗ ಸಾಿಂಸಿಿ ಕ್ 

ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ. ಜೊತ್ತಗ್ಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವರ ಅಕೆ್ -ಪಕೆ್ , ಹಿಿಂದೆ-ಮುಿಂದೆಯಿರುವ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ದ್ದವ ತಿೋಯ ಸಂಪಕಿುತರನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಿಂಸಿಿ ಕ್ ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರಸಲ್ಲಗುತತ ದೆ. 

ಅಲಿದೆ ನೆಗ್ಗಟಿವ್ ಬಂದವರು ಮನೆಯಲಿಿಯೇ 14 ದ್ದನ್ ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರಬೇಕು.  

ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರುವವರಗ್ಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ವಿಮಾನ್ದಲಿಿ  ಸಿೋಟ್ ಅಕೆ್ -ಪಕೆ್ , ಹಿಿಂದೆ-

ಮುಿಂದೆಯಿರುವ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ದ್ದವ ತಿೋಯ ಸಂಪಕಿುತರನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಿಂಸಿಿ ಕ್ 

ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರಸಲು ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಲಗಿರುತತ ದೆ. ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿರುವವರ ಮೇಲ್ ಪಾಲಿಕೆ 

ಸಿಬಬ ಿಂದ್ದ ನಿಗ್ಯವಹಿಸಲಿದಿಾರೆ ಎಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು ತಿಳಿಸಿದರು. 


