
ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಮೂಲಕ್ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಕೆೆ  ಚಾಲನೆ: 

 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ರ್ಲಿಿ   ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿಿ  "ಮೆಂಚೂಣಿ 

ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರ(ಫ್ರ ೆಂಟ್ ಲೈನ್ ವಕ್ಯರ್ಸಯ) ಕೊೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾಕ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ" 

ಹಮಿ್ಮಕೊೆಂಡಿದ್ದು , ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ಶ್ರ ೋ ಗೌರವ್ ಗುಪಾತ  ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ಶ್ರ ೋ 

ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಇೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಂದರ  ಕ್ಛೇರಿ ಆವರಣದ ಡಾ. ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್ ಗಾಜಿನ್ ಮನೆರ್ಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಮೂಲಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಕೆೆ  ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದರು. 

ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳಾದ ರಾಜೆಂದರ  ಚೋಳನ್, ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಂದೋಪ್, ಮಖ್ಯ  

ಆರೋಗಾಯ ಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜೆಂದರ  ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿದು ರು. 

 

ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ರ್ಲಿಿ  ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಆರೋಗಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡಲಾಗುತ್ತತ ದ್ದು , ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಫ್ರ ೆಂಟ್ ಲೈನ್ ವಕ್ಯರ್ಸಯ ಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತತ ದೆ 

ಎೆಂದ್ದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಗೌರವ್ ಗುಪಾತ  ರವರು ತ್ತಳಿಸಿದರು.  

 

ಕೊೋವಿಡ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎಲಿರೂ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ ತೆಂಬಾ ಅವಶ್ಯ ಕ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ 

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳ್ಳು ವ ಬಗೆೆ  ಜನ್ರಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಜಾಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಎಲಿರೂ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆರ್ಲು 

ಪ್ರ ೋರೇಪ್ತಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇೆಂದ್ದ ನಾನು, ಆಯುಕ್ತ ರು, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ದ್ದು , 

ಜನ್ರಲಿಿರುವ ಆತಂಕ್ ದೂರವ್ಯಗಿ ಎಲಿರೂ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆರ್ಬೇಕು ಎೆಂದರು.  

 

ಆಯುಕ್ತ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ರ್ಲಿಿ  ಮೊದಲನೇ 

ಹಂತದಲಿಿ  1,83,000 ಆರೋಗಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರ ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ದು , ಇದ್ದವರೆಗೆ 80,000 

ಆರೋಗಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರು ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆದದ್ದು ರೆ. ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆರ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತ ೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶ್ 

ನೋಡಲು ಸಿದು ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತತ ದೆು ೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಆಯುಕ್ತ ರು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

 

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಮೆಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ತಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೋಡುತ್ತತ ದ್ದು , ಪಾಲಿಕೆರ್ 33,000 

ಸಿಬಬ ೆಂದ, ಕಂದ್ದರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲಿೋರ್ಸ ಇಲಾಖೆರ್ 27,000 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ 60,000 ಮಂದ 

ಕೊೋವಿನ್ ಪೊೋರ್ಯಲ್ ನ್ಲಿಿ  ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ದು , ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಲಸಿಕೆ 

ನೋಡಲಾಗುತತ ದೆ. ಇನಿು  ಮೂರನೇ ಹಂತದಲಿಿ  50 ವಷಯ ಮೇಲಪ ರ್ಟ  ಹಾಗೂ 50 ವಷಯದೊಳಗೆ ಅನ್ಯ  

ಖಾಯಿಲೆಗಳಿೆಂದ ಬಳಲುತ್ತತ ರುವರ ಸವೇಯ ಕಾರ್ಯ ಮೆಂದನ್ ವ್ಯರದೆಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದ್ದ 

ಎೆಂದರು.  

 

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ರ್ಲಿಿ  ಪೌರಕಾಮ್ಮಯಕ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊೋವಿನ್ ಪೊೋರ್ಯಲ್ನ್ಲಿಿ  33,000 ಮಂದ 

ನೋೆಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನಿೆ  1,000 ಮಂದ ಪೌರಕಾಮ್ಮಯಕ್ರು ಲಸಿಕೆ 

ಪ್ಡೆದದ್ದು ರೆ. ಇೆಂದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಂದರ  ಕ್ಛೇರಿರ್ಲಿಿ  ಕಾರ್ಯನವಯಹಿಸುವ 1,435 ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 

ಸಿಬಬ ೆಂದಗಳ್ಳ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆರ್ಲಿದ್ದು ರೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು.  

 



ಕೊೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಬಗೆೆ  ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಜನ್ರಲಿಿ  ಅನುಮಾನ್ಗಳಿದ್ದು , ಆ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕ್ಡೆ ಫಿ್ಲ ಕ್್ ೆ ಳನಿು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡಡ  

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ್ಳ ಬಿೋರುವುದಲಿ . ತೆಂಬಾ ಜನ್ರಲಿಿ  ಲಸಿಕೆಯಿೆಂದ ಅಡಡ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಲಿವೆ ಎೆಂಬ 

ಆತಂಕ್ ಇದೆ. ಲಸಿಕೆ ನೋಡುವ ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡುಬೇಕು/ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ತ 

ನೋಡಲಾಗಿರುತತ ದೆ. ಜನ್ರಲಿಿರುವ ತಪ್ಪಪ  ಕ್ಲಪ ನೆಗಳನಿು  ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಬಬ ರು ಗಾಳಿ ಸುದು ಗಳಿಗೆ ಮಹತವ  ನೋಡದೆ, ಪಾಲಿಕೆರ್ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ೆಂದ ಲಸಿಕೆ 

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳ್ಳು ವ ಮೂಲಕ್ ಕೊೋವಿಡ್ ಮಕ್ತ  ಮಾದರಿ ನ್ಗರವನಿಾ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಿರೂ ಲಸಿಕೆ 

ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂಬAಧ ಇೆಂದ್ದ ನಾನು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಹಿರಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಲಸಿಕೆ 

ಪ್ಡೆರ್ಲಾಗುತ್ತತ ದೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು.  

 

ಲಸಿಕೆ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ: 

 

ಅನ್ಧಿಕೃತ ಧಾಮ್ಮಯಕ್ ಕ್ರ್ಟ ಡಗಳನಿು  ಗುರುತ್ತಸುವ ಬಗೆೆ  ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್  ಮೂಲಕ್ ನ್ಡೆದ 

ಸಭೆರ್ಲಿಿ  ಕೊೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ತ ರು, ನ್ಗರದಲಿಿ  ಶೇ. 70 

Antibody development ಆದ್ದಗ ನ್ಗರದಲಿಿ  ಕೊೋವಿಡ್ ನಯಂತರ ಣವ್ಯಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿೆಂದೆ 6,000 ಇದು  

ಕೊೋವಿಡ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳ್ಳ ನನಿೆ ಗೆ 73 ಕೊೋವಿಡ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 

ಪ್ಡೆದರೆ Antibody development ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ. ಆದು ರಿೆಂದ ಎಲಿಾ  ಹಿರಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಕಿರಿರ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಪೌರಕಾಮ್ಮಯಕ್ರಲಿಿ  ಅಪ್ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ್ ದೂರಮಾಡಿ ಕೊೋವಿಡ್ 

ಲಸಿಕೆ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ೋರೇಪ್ತಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ 

ಎಲಿರೂ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆರ್ಲು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 


