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ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਜੂੰਗ ਖਵਚ ਮਦਦ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼
29 ਨਵੂੰਬਰ, 2021
ਅਸੀਂ ਕੋਖਵਡ -19 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਿਬਰਾਾਂ ਵੇਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਓਖਮਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਪਰਭਾਖਵਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੂੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਣੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ
ਅਫਰੀਕਾ ਖਵੱਚ ਪਰਭਾਖਵਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ COVAX ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਾਂ
ਦੁ ਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਖਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਖਜਵੇਂ ਮਲਾਵੀ,
ਇਥੋਪੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਮੋਜਾਮਬੀਕ, ਖਗਨੀ ਅਤੇ ਲੇ ਸੋਥੋ ਸਮੇਤ ਕੋਖਵਖਸ਼ਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ
COVAX ਦੁ ਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਮਨਜਰ ਕਰ ਖਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਨੂੰ
COVAXIN ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਜਰੀ ਦੇ ਖਦੱਤੀ ਹੈ। ਦੁ ਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ COVAX ਰਾਹੀਂ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਕਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਟੈਸਟ ਖਕੱਟਾਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ , ਪੀਪੀਈ ਖਕੱਟਾਾਂ ਅਤੇ
ਵ਼ੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੀਨੋ ਖਮਕ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿੋਜ
ਕਾਰਜਾਾਂ ਖਵੱਚ ਸਖਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।
[ਨੋ ਟ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੂੰਡੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਾਂ 2. 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ 16 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਿ ਿੁਰਾਕਾਾਂ
ਅਤੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ COVAX ਸਹਲਤ ਅਧੀਨ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 16 ਲੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।]
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