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சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமமச்சகத்தின் சசய்தி செளியீடு 

(30.03.2020) 

Covid – 19 இன் தடுப்பு,கட்டுபடுத்துதல் மற்றும் மமலாண்மமக்கு இந்திய அரசாங்கம் மாநிலங்கள் 

மற்றும் யு.டிக்களுடன் மசர்ந்து பல முன்தெிர்ப்பு,சாியான மநரத்தில்  சசயல்திறன் மிக்க 

நடெடிக்மககமள எடுத்துள்ளது. மிக உயர்ந்த அரசியல் மற்றும் நிர்ொக மட்டங்களில் 

நிமலமமமய சதாடர் மதிப்பாய்வு சசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் மபான்றமெ, தீெிரமான 

பயணக்கட்டுப்பாடுகள்,ெிசாக்கமள நிறுத்திமெத்தல் மற்றும் சுய தனிமமப்படுத்தப்பட்ட 

நடெடிக்மககள் மபான்ற சபாது நலனுக்கான ஊக்க நடெடிக்மககள். 

ெிமான நிமலயங்கள் மற்றும் துமறமுகங்களில் உள்ள கப்பல்களில் பயணிகளின் உலகளாெிய 

கண்காணிப்பு மற்றும் திமரயிடல், Covid-19  பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து இந்திய குடிமக்கமள 

செளிமயற்றுெது, மபாதுமான ஆய்ெக மற்றும் தனிமமப்படுத்தப்பட்ட ெசதிகள் ஆகியமெ 

நாட்டில் Covid-19 ஐ கட்டுபடுத்துெதற்கும் நிர்ெகிப்பதற்கும் சபாிதும் பங்களித்தன. 

சமூக கண்காணிப்பு, தனிமமப்படுத்தல், தனிமமப்படுத்தப்பட்ட ொர்டுகள்,மபாதுமான 

பிபிஇக்கள்,பயிற்சி சபற்ற மனிதெளம், ெிாிொன மறுசமாழிக் குழுக்கள் மபான்ற அமனத்து 

அத்தியாெசிய ெசதிகளும் அமனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யுடிக்களில் மமலும் 

பலப்படுத்தப்படுகின்றன. 

இதுெமர மாலத்தீவு,மியன்மர், பங்களாமதஷ்,சீனா, அசமாிக்கா, மடகாஸ்கர், இலங்மக 

மநபாளம், சதன்னாப்பிாிக்கா மற்றும் சபரு மபான்ற நாடுகமளச் மசர்ந்த 48 பிரமைகள் உட்பட 

1031 மபமர இந்திய அரசு செளிமயற்றியுள்ளது  

இன்றுெமர Covid-19 பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து செளிமயற்றப்பட்ட890 மபர், 14 நாட்கள் 

தனிமமப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் செளிமயற்றப்பட்டனர் மற்றும் சநறிமுமறகளின்படி எதிர்மமற 

மசாதித்தனர். 

சீனாெின் வுஹான் பிப்ரொி 1 மற்றும் 3, 2020  மததிகளில் செளிமயற்றப்பட்ட 654 மபர் 2020 

பிப்ரொி18 ஆம் மததி செளிமயற்றப்பட்டனர்.  

 



ைப்பானில் இருந்து செளிமயற்றப்பட்ட 124 மபரும் சீனாெிலிருந்து 112 மபரும் இரண்டாெது 

சுற்று மசாதமனகளில் Covid – 19 க்கு எதிர்மமறமயப் பாிமசாதித்த பின்னர் இன்று 

செளிமயற்றப்பட்டுள்ளனர்.  

எந்தசொரு Covid-19 பாதிக்கப்பட்ட நாட்டிலிருந்தும் இந்திய நாட்டினமர செளிமயற்றுெதற்காக 

இந்திய அரசு இமடெிடாமல் சசயல்பட்டுள்ளது. இந்திய ெிஞ்ஞானிகள் ஆய்ெகங்களுக்கான 

உபகரணங்கள், உதிாிபாகங்கள் மற்றும் மசாதமனக்கான மாதிாிகமள ஈரான் நாட்டிற்கு 

அனுப்பியுள்ளது. இதுெமர ஈரானில் 1199  மாதிாிகள் மசகாிக்கப்பட்டு மசாதமனகளுக்காக 

இந்தியாெிற்கு சகாண்டு ெரப்பட்டுள்ளன.  

இந்திய ெிமானப் பமடயின் சிறப்பு ெிமானம் 58 பயணிகளுடன் ஈரானில் இருந்து 10 மார்ச் 2020 

அன்று திரும்ப அமழத்து ெந்தது. இந்தியா மஹான் ஏர் ெிமானத்மத ஈரானிலிருந்து மக்கமள 

அமழத்து ெர பயன்படுத்தியது. இன்று 44 பயணிகளுடன் ஒரு ெிமானம் மும்மபயில் 

தமரயிறங்கியது. இந்த பயணிகள் அமனெரும் மும்மபயின் கப்பல் உமறெிடத்தில் 

தனிமமப்படுத்தப்பட்டனர்.  அடுத்த மஹான் ஏர் ெிமானம் நாமள சடல்லியில் தமர இறங்க 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மதமெக்மகற்ப, எதிர்மமறமய மசாதித்த இந்தியர்கமள மீண்டும் 

சகாண்டுெருெதற்காக இது மபான்ற கூடுதல் சிறப்பு ெிமானகள் இயக்கப்படும், சநறிமுமறயின் 

படி ஈரானில்  மநர்மமறயான நபர்களுக்கு சிகிச்மச அளிப்பமத இந்தியா ஒருங்கிமணத்து 

ெருகிறது.  

மமலும், 30 நியமிக்கப்பட்ட ெிமானநிமலயங்களில் 10,876 ெிமானங்களில் இருந்து சமாத்தம் 

11,71,061 பயணிகள் திமரயிடப்பட்டுள்ளனர். 3,062 பயணிகள் மற்றும் 583 சதாடர்புகள் 

அமடயாளம் காணப்பட்டு ஐ.டி.எஸ்.பி/ நியமிக்கப்பட்ட மருத்துெமமனகளுக்கு 

பாிந்துமரக்கப்படுகின்றன. 42,296 மபர்   சமூகக் கண்காணிப்பின் கீழ் சகாண்டு 

ெரப்பட்டுள்ளனர். அெர்களில் 2,559  மபர் அறிகுறிகளாகவும் 522 மபர் மருத்துெமமனயில் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மமலும் 14 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட மக்கள் நிலத் துமறமுகங்களில் 

திமரயிடப்பட்டுள்ளனர்.  

இன்மறய நிலெரப்படி, நாட்டில் 81 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட Covid-19 ெழக்குகள் உள்ளன. 

இெர்களில் மூன்று மபர் மகரளாமெச் மசர்ந்தெர்கள் சிகிச்மசப் சபற்று செளிமயற்றப்பட்டனர். 

மமலும், சப்தர் ைங்கிலிருந்து 7 மபர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

ெழக்குகளில், 64 இந்திய பிரமைகள், 16 இத்தாலிய பிரமைகள், மற்றும் ஒரு கமனடிய நாட்டெர். 

இந்த ெழக்குகளின் ஒப்பந்த தடமறிதல் தீெிரமாக சதாடரப்படுகிறது. இதுெமர, இது 

கண்காணிப்பில் மெக்கப்பட்டுள்ள 4000 கும் மமற்பட்ட சதாடர்புகமள அமடயாளம் காண 

ெழிெகுத்தது.  



உறுதிபடுத்தப்பட்ட ெழக்குகளில் நாட்டில் Covid-19 இன் முதல் ெிபத்து அடங்கும். 

கர்நாடகாமெச் மசர்ந்த 76 ெயதுமடய ஒருொின் மரணம் இமண மநாய்கள் காரணமாக 

ஏற்படுகிறது என்பது உறுதிப்படுத்தபட்டுள்ளது, அதாெது ஆஸ்த்மா மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் 

மற்றும் அெர் Covoid-19  மநர்மமறமயயும் பாிமசாதித்தார். சதாடர்புகளின் திமரயிடல் மற்றும் 

வீடு தனிமமப்படுத்தல் மபான்ற சநறிமுமறயின்படி அமனத்து முன்சனச்சாிக்மக 

நடெடிக்மககளும் கர்நாடக மாநில சுகாதாரத் துமறயால் சதாடங்கப்பட்டு உன்னிப்பாக 

கண்காணிக்கப்பட்டு ெருகின்றன.  

அத்தியாெசியமற்ற அமனத்து செளிநாட்டு பயணங்கமளயும் தெிர்க்கவும், அரசாங்கத்தால் 

ெழங்கப்பட்ட பயண ஆமலாசமனயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அதிக ெழக்குகள் மற்றும் 

இறப்புக்கமள புகார் அளிக்கும் நாடுகளுக்கு பயணிப்பமதத் தெிர்க்கவும், இந்தியப் பிரமைகள் 

கடுமமயாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று   மீண்டும் ெலியுறுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவுக்கு 

திரும்பும் உள்ெரும் அமனத்து சர்ெமதச பயணிகளும் தங்கள் உடல்நிமலமய சுயமாக 

கண்காணித்து, அரசாங்கம் ெிொித்துள்ளபடி  மதமெயான DO மற்றும் DON’T கமளப் 

பின்பற்றமெண்டும். 

 காய்ச்சல், ெறட்டு இருமல், சுொசிப்பதில் சிரமம் மபான்ற அறிகுறிகள்/அறிகுறிகள் இருந்தால், 

தயவுசசய்து ஒரு மருத்துெமர சந்திக்கவும் அல்லது அமமச்சின் 24X7 சஹல்ப்மலன் 011- 

23978046 ஐ அமழக்கவும். மருத்துெமர பார்க்க செளிமயறுெதற்கு முன்பு முகமூடி அணிய 

நிமனெில் சகாள்ளுங்கள்.  

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may 

be referred to as the official press release. 


