India offers support for Africa to fight the Omicron
variant
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ہندوستان کی جانب سے کورونا کی نئی شکل اومیکرون سے لڑنے کے لیے افریقہ کو
تعاون کی پیشکش
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ہم نے کووڈ 21-کی ایک نئی قسم اومیکرون کے ظہور کو نوٹ کیا ہے۔ ہم ان ممالک کے ساتھ اپنی
یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں ،خاص طور پر افریقہ میں ،جو اب تک اومیکرون سے متاثر ہوئے ہیں۔
حکومت ہند اومیکرون ویریئنٹ سے نمٹنے کے لیے بشمول میڈ ان انڈیا ویکسینز کی فراہمی کے
افریقہ میں متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سپالئی کوویکس کے ذریعے یا دو طرفہ طور پر
کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ،حکومت نے کوویکس کی طرف سے اب تک افریقی ممالک جیسے
مالوی ،ایتھوپیا ،زامبیا ،موزمبیق ،گنی اور لیسوتھو کو کوویشیلڈ ویکسینز کی فراہمی کے لیے جاری
کیے گئے تمام احکامات کو کلیئر کر دیا ہے۔ ہم نے بوٹسوانا کو کوویکسین کی سپالئی بھی کلیئر کر
دی ہے۔ دو طرفہ طور پر یا کوویکس کے ذریعے پیش کردہ کسی بھی نئی ضرورت پر جلد غور کیا
جائے گا۔
بھارت ضروری جان بچانے والی ادویات ،ٹیسٹ کٹس ،دستانے ،پی پی ای کٹس اور طبی آالت جیسے
وینٹی لیٹرز کی فراہمی کے لیے بھی تیار ہے۔ ہندوستانی ادارے اپنے افریقی ہم منصبوں کے ساتھ
جینومک سرویلنس اور وائرس کی خصوصیت سے متعلق تحقیقی کام میں تعاون پر غور کریں گے۔
[نوٹ :ہندوستان نے اب تک افریقہ کے  12ممالک کو میڈ ان انڈیا ویکسین کی  02ملین سے زیادہ
خوراکیں فراہم کی ہیں ،جن میں  21ممالک کو تقریبا  2ملین خوراکیں بطور گرانٹ اور کوویکس
سہولت کے تحت  33ممالک کو  21ملین سے زیادہ خوراکیں فراہم کی ہیں۔]
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