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కోవిడ్-19 యొక్క నివారణ, నియుంత్రణ మరియు నిర్వహణ కోసుం భారత 
ప్రభుత్వుం, రాష్ట్రాలు / యుటిలతో కలిసి అనేక ముుందస్తు, సమయానుసారమైన 
మరియు అక్రమక చర్యలు తీసుకుుంది. అత్యున్నత రాజకీయ మరియు పాలనా 
స్థాయిలో పరిస్థితుల నిరుంతర సమీక్ష మరియు పర్యవేక్షణ వలన ప్రయాణ 
ఆుంక్షలు, వీసాల నిలిపివేత మరియు స్వీయ నిర్బుంధుం వుంటి నిర్ణయాత్మక 
నివారణ మరియు ముుందస్తు ప్రజా ప్రయోజన చర్యలు చేపట్టుటకు వీలు 
కలిగిుంచిుంది. 
 

ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద నిఘా, విమానాశ్రయాలలో మరియు ఓడరేవులలోని నౌకల 
వద్ద సార్వత్రిక పరీక్షలు, కోవిడ్-19 బాధిత దేశాల నుుండి భారతీయ పౌరుల 
తరలిుంపు, తగినన్ని ప్రయోగశాల మరియు నిర్బుంధ సౌకర్యాలు ముుందుగానే 
స్థాపిుంచటుం ద్వారా దేశుంలో కోవిడ్-19 ను నియుంత్రిుంచడానికి మరియు 
నిర్వహిుంచడానికి ఎుంతో దోహదపడ్డాయి. 
 

సమూహాల పై నిఘా, దిగ్బుంధుం, విడి వార్డులు, తగినుంత పిపిఇ లు, శిక్షణ పొుందిన 
సిబ్బుంది, చురుకైన ప్రతిస్పుందన బ ుందాల వుంటి అన్ని అవసరమైన సౌకర్యాలు 
అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు యుటిలలో మరిుంత బలోపేతుం  చేయబడుతున్నాయి. 
 

ఇప్పటివరకు, మాల్దీవులు, మయన్మార్, బుంగ్లాదేశ్, చైనా, అమెరికా, 

మడగాస్కర్, శ్రీలుంక, నేపాల్, దక్షిణాఫ్రికా మరియు పెరూ వుంటి దేశాల 48 

ముంది పౌరులతో సహా 1031 ముందిని భారత ప్రభుత్వుం తరలిుంచిుంది. 
 

ఈ రోజు వరకు, కోవిడ్-19 బాధిత దేశాల నుుండి తరలిుంచబడిన 890 ముంది 14 రోజుల 
నిర్బుంధుం తరువాత నియమాల ప్రకారుం పరీక్షల నిర్థారణ తో  విడుదల 
చేయబడ్డారు. 
 

2020 ఫిబ్రవరి 1 మరియు 3 న చైనాలోని వుహాన్ నుుండి   తరలిుంచబడిన 654 

ముంది  2020 ఫిబ్రవరి 18 న విడుదల చేయబడ్డారు. 



 

రెుండవ విడత కోవిడ్-19 పరీక్షలలో అనుకూల ఫలితాల తరువాత జపాన్ నుుండి 
తరలిుంచబడిన 124 ముంది మరియు చైనా నుుండి తరలిుంచబడిన 112 ముంది 
విడుదలయ్యారు. 
 

కోవిడ్-19 ప్రభావిత ఏ దేశము నుుండైనా భారతీయ పౌరులను తరలిుంచడానికి భారత 
ప్రభుత్వుం నిర్విరాముంగా క షి చేసిుంది. భారతదేశుం శాస్త్రవేత్తలు, 

ప్రయోగశాల పరికరాలు, కారకాలు పుంపిుంచి, పరీక్షల కోసుం నమూనాలను తిరిగి 
దేశానికి తీసుకువచ్చిుంది. ఇప్పటివరకు ఇరాన్ లో 1199 నమూనాలను సేకరిుంచి 
పరీక్షల కోసుం భారత్ కు  తీసుకురావడుం జరిగిుంది. 
 
 

2020 మార్చి 10 న భారత వైమానిక దళుం ఒక ప్రత్యేక విమానుంలో ఇరాన్ నుుండి 
58 ముంది ప్రయాణికులను తిరిగి తీసుకువచ్చిుంది. ఇరాన్ నుుండి ప్రజలను తిరిగి 
తీసుకురావడానికి భారతదేశుం మహాన్ ఎయిర్ విమానానికి కూడా సదుపాయుం 
కల్పిుంచిుంది, ఈ రోజు 44 ముంది ప్రయాణికులతో ఒక విమానుం ముుంబైలో దిగిుంది. ఈ 
ప్రయాణీకులను ముుంబైలోని నేవీ సౌకర్యుం వద్ద నిర్బుంధుంలో ఉుంచారు. మరొక 
మహాన్ ఎయిర్ విమానుం రేపు డిల్లీలో దిగుతుుందని అుంచనా. అవసరాన్ని బట్టి, 

అనుకూల పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చిన భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ఇలాుంటి 
మరిన్ని ప్రత్యేక విమానాలు నడపబడతాయి. నియమావళి ప్రకారుం 
ఇరాన్లో   వైరస్ నిర్ధారణ అయిన వ్యక్తుల చికిత్సను భారతదేశుం సమన్వయుం 
చేస్తోుంది. 
 

ప్రభుత్వుం ఆరోగ్య ముంత్రిత్వ శాఖ నుుండి నలుగురు వైద్యుల బ ుందాన్ని 
రోమ్ కు పుంపిుంచిుంది. వారు భారతదేశుంలో తదుపరి పరీక్షల కోసుం అక్కడి 
భారతీయుల నమూనాలను సేకరిుంచడానికి తగిన పదార్థాలు మరియు కారకాలతో రోమ్ 
చేరుకున్నారు. 
 

అదనుంగా, 30 నియమిుంచబడిన విమానాశ్రయాలలో 10,876 విమానాల నుుండి మొత్తుం 
11,71,061 ముంది ప్రయాణీకులను పరీక్షిుంచారు. 3,062 ముంది ప్రయాణికులను మరియు 
583 పరిచయాలను గుర్తిుంచి ఐడిఎస్పి / నియమిుంచబడిన ఆసుపత్రులకు పుంపారు. 42,296 

ముంది ప్రయాణికులను సామూహిక నిఘాలోనికి తీసుకొచ్చారు, వారిలో 2,559 

ముంది  రోగలక్షణాలున్నవారు మరియు 522 ముంది ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. అదనుంగా 
పెద్ద మరియు చిన్న ఓడరేవులలో 25,504 ముంది ప్రయాణికులను పరీక్షిుంచారు, 

మరియు 14 లక్షలకు పైగా ప్రజలు రేవులలో పరీక్షిుంచబడ్డారు. 
 

నేటికి, దేశుంలో 81 కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీరిలో కేరళకు చెుందిన 



ముగ్గురికి చికిత్స చేసి పుంపిుంచారు. అదనుంగా,     సఫ్ధర్జుంగ్ నుుండి మరో 7 గురు 
కూడా కోలుకున్నారు. ఈ నిర్ధారిుంచబడిన కేసులలో, 64 ముంది భారతీయ పౌరులు, 16 

ఇటాలీ మరియు ఒకరు కెనడా జాతీయులు. వీరు కలిసిన వారిని కనుగొనే పని చురుకుగా 
కొనసాగుతోుంది. ఇప్పటివరకు, ఇది ఇప్పటివరకు 4000 ముందికి పైగా పరిచయాలను 
గుర్తిుంచి నిఘాలో ఉుంచడానికి దారితీసిుంది. 
 

ఈ నిర్ధారిుంచబడిన వారు లోనే  దేశుంలో మొదటి కోవిడ్-19 మరణుం కూడా 
సుంభవిుంచిుంది. కర్ణాటకకు చెుందిన 76 ఏళ్ల వ ద్ధుని మరణుం సహ-అనారోగ్యాల 
కారణుంగా అనగా ఉబ్బసుం మరియు రక్తపోటు వల్ల సుంభవిుంచినట్లు 
నిర్ధారిుంచబడిుంది,  ఈయనలో కోవిడ్ -19 కూడా నిర్ధారిుంచబడిుంది. పరిచయాల 
గుర్తిుంపు మరియు గ హ నిర్బుంధుం వుంటి నియమావళి ప్రకారుం అన్ని ముుందు 
జాగ్రత్త చర్యలు కర్ణాటక రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ  ప్రారుంభిుంచిుంది మరియు 
నిశితుంగా పరిశీలిస్తుుంది. 
 

భారతీయ పౌరులు అనవసరమైన విదేశీ ప్రయాణాలన్నిుంటినీ నివారిుంచాలని మరియు 
ప్రభుత్వుం జారీ చేసిన ప్రయాణ సలహాలలో పేర్కొన్న విధుంగా అధిక కేసులు 
మరియు మరణాలను నివేదిుంచే దేశాలకు వెళ్లకుుండా ఉుండాలని గట్టిగా 
సూచిుంచబడ్డారని పునరుద్ఘాటిుంచడమైనది. భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చే 
అుంతర్జాతీయ ప్రయాణీకులుందరూ వారి ఆరోగ్యాన్ని స్వయుంగా 
పర్యవేక్షిుంచుకోవాలి మరియు ప్రభుత్వుం సూచిుంచిన చేయదగిన మరియు 
చేయకూడని వాటిని అనుసరిుంచాలి. 
 

జ్వరుం, పొడి దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడుంలో ఇబ్బుంది వుంటి సుంకేతాలు / లక్షణాలు 
ఉుంటే, దయచేసి వైద్యుడిని సుందర్శిుంచుండి లేదా ముంత్రిత్వ శాఖ యొక్క 24X7 
హెల్ప్ లైన్ - 011-23978046 కు కాల్ చేయుండి. వైద్యుడిని కలవడానికి బయటకి 
బయలుదేరే ముుందు ముసుగు ధరిుంచడుం గుర్తుుంచుకోుండి.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


