Press Release by Ministry of Health and Family Welfare
( 13.03.2020)
March 13, 2020
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରି ବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (13.03.2020)
ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2020
ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ / କକନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରକେଶ ସହିତ ମିଶ ି COVID-19 ର ପ୍ରତିକରାଧ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରି ଚାଳନା
ପାଇ ଁ ଅକନକ ପ୍ରାଧାନୟ, ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ଚୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପେକେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି। ସକବଚାର୍ଚ୍ ରାଜ୍କନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ
ସ୍ତରକର ପରି ସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ସମୀୋ ଏବଂ ନିରୀେଣ ପାଇ ଁ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଚକର ନିର୍ଣ୍ଚାୟକ ପ୍ରତିକେଧକ ଏବଂ ପୂବ-ଚ
କାର୍ଯଚୟକଳାପ କର୍ଯପରି କି ର୍ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ଭି ସା ସ୍ଥଗିତ ରଖ ିବା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଙ୍ଗକରାଧ ପେକେପ ଗୁଡ଼ିକୁ କରାଗଲା।
ବିମାନ ବନ୍ଦର କର ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସବଚଭାରତୀୟ ପ୍ରକବଶ ନିରୀେଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକର ସାବଚକଭୌମିକ ସ୍କ୍ିିନିଙ୍ଗ୍ ର
ସ୍ଥାପନା COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ପରି ମାଣର
ଲାକବାକରକ ାରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗକରାଧ ସୁବିଧା କେଶକର COVID-19 ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରି ଚାଳନାକର ଅକନକ
ମାତ୍ରାକର କର୍ଯାଗୋନ କେଇଛି।
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କକନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ପ୍ରକେଶକର ସମ୍ପ୍ରୋୟର ନିରୀେଣ, ସଙ୍ଗକରାଧ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୱାର୍ଚ, ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ବୟକ୍ତି ଗତ
ସୁରୋ ଉପକରଣ (ପିପିଇ), ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତି , ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା େଳଗୁର୍ିକ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ
ଅଧ ିକ ମଜ୍ବୁ ତ କହଉଛି।
ବର୍ତ୍ଚମାନ ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର 1031 ଜ୍ଣ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଛନ୍ତି କର୍ଯଉର୍ଁ ିକର ମାଲଦ୍ବୀପ, ମିଆମାର,
ଁ
ବାଂଲାକେଶ, ଚୀନ୍ , ଆକମରି କା, କମର୍ାଗାସ୍କ୍ର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କନପାଳ, େେିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ କପରୁ ଭଳି କେଶର 48 ଜ୍ଣ
ନାଗରି କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଆଜ୍ି ପର୍ଯଚୟନ୍ତ, COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ 890 ଜ୍ଣ ବୟକ୍ତି , 14 େିନ ଅଲଗା ରହିବା ପକର ର୍ିସଚାଜ୍ଚ କହାଇଛନ୍ତି
ଏବଂ କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁ ସାକର ନକାରାତ୍ମକ ପରୀୋ କରି ଛନ୍ତି।
1 କେବୃ ଆରୀ ଏବଂ 3 କେବୃ ଆରୀ 2020 କର ଚାଇନାର ଉହାନରୁ ନିଷ୍କାସି ତ କହାଇର୍ ିବା 654 ଜ୍ଣ ବୟକ୍ତି 18
କେବୃ ଆରୀ 2020 କର ର୍ିସଚାଜ୍ଚ କହାଇର୍ ିକଲ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପରୀେଣକର COVID-19 ପାଇ ଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରୀୋ କରି ବା ପକର ଜ୍ାପାନରୁ 124 ଜ୍ଣ ଏବଂ
ଚାଇନାରୁ 112 ଜ୍ଣ ନିଷ୍କାସି ତ ବୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ି ର୍ିସଚାଜ୍ଚ କରି େିଆର୍ଯାଇଛି।
ଭାରତ ସରକାର କକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବା
େିଗକର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯଚୟ କରି ଛନ୍ତି। ଭାରତ କବୈଜ୍ଞାନିକ, ଲୟାବ, କରକଜ୍ଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଉପକରଣ ପଠାଇ କେଶକୁ ପରୀୋ
ପାଇ ଁ ନମୁନା ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ଚମାନ ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଇରାନକର 1199 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଇ ପରୀୋ ପାଇ ଁ ଭାରତକୁ

ଅଣାର୍ଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁକସନା ଦ୍ଵାରା ପରି ଚାଳିତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିମାନ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କର ଇରାନରୁ 58 ଜ୍ଣ ର୍ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେରାଇ
ଆଣିର୍ ିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ କଲାକ ମାନଙ୍କୁ କେରାଇ ଆଣିବା ପାଇ ଁ ମହାନ୍ ବାୟୁ ବିମାନର ସୁବିଧା ପ୍ରୋନ କରି
ଆଜ୍ି 44 ଜ୍ଣ ର୍ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଗା ିଏ ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇକର ଅବତରଣ କରି ଛି। ଏହି ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର କନୌକସନାର
ସଙ୍ଗକରାଧ ସୁବିଧାକର ରଖାର୍ଯାଇଛି।ଆସନ୍ତାକାଲି େିଲ୍ଲୀକର ଆଉ ଏକ ମହାନ୍ ଏୟାର ବିମାନ ଅବତରଣ କରି ବ କବାଲି
ଆଶା କରାର୍ଯାଉଛି। ଆବଶୟକତା ଅନୁ ସାକର, ପରୀେଣକର ନକାରାତ୍ମକ େଳାେଳ କହାଇର୍ ିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ
କେରାଇ ଆଣିବା ପାଇ ଁ ଏହିପରି ଅକନକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରାର୍ଯିବ। କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁ ସାକର ଇରାନକର
ସକାରାତ୍ମକ

େଳାେଳ

କହାଇର୍ ିବା

କଲାକଙ୍କ

ଚିକିତ୍ସା

ସରକାର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚାରି ଜ୍ଣ ର୍ାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ

ପାଇ ଁ ଭାରତ

ମଧ୍ୟ

ସମନ୍ଵୟ

ରୋ

କରୁଛି।

ିମ ୍ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାମକୁ ପଠାର୍ଯାଇଛି। କସମାକନ ଭାରତକର

ପରୀେଣ ପାଇ ଁ କସଠାକର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବାକୁ ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭି କମଚକ ସହିତ
କରାମକର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏହା ଛଡ଼ା 30

ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନବନ୍ଦରକର 10,876 ବିମାନରୁ କମା

3,062 ର୍ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 583 ସମ୍ପକଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ

11,71,061 ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ର୍ଯାଞ୍ଚ କରାର୍ଯାଇଛି।

କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ କସମାନଙ୍କୁ IDSP / ନାମିତ ର୍ାକ୍ତରଖାନାକୁ କରେର୍

କରାର୍ଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରୋୟର ସଂନିରୀେଣକର 42,296 ର୍ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖାର୍ଯାଇଛି, କର୍ଯଉର୍ଁ ିରୁ 2,559 ଜ୍ଣ ଲେଣାତ୍ମକ ଏବଂ
522 ଜ୍ଣ ର୍ାକ୍ତରଖାନାକର ଭର୍ତ୍ି କହାଇର୍ ିକଲ। ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ କଛା
ସ୍କ୍ିିନିଂ

କରାର୍ଯାଇଛି

ଏବଂ

ଭୂମି

ବନ୍ଦରକର

ଆଜ୍ି ପର୍ଯଚୟନ୍ତ, କେଶକର COVID-19 ର 81

14

ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକର 25,504 ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ

ଲେରୁ

ଅଧ ିକ

କଲାକଙ୍କୁ

ସ୍କ୍ିିନ

କରାର୍ଯାଇଛି।

ି ନିଶ୍ଚିତ ମାମଲା ଅଛି। କସର୍ ିମଧ୍ୟରୁ କକରଳର 3 ଜ୍ଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା

କରାର୍ଯାଇ ର୍ିସଚାଜ୍ଚ କରି େିଆର୍ଯାଇର୍ ିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେେରଜ୍ଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି 7 ଜ୍ଣ ଠିକ କହାଇର୍ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି
ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 64 ି ଘ ଣା ଭାରତୀୟ ନାଗରି କ, 16 ଜ୍ଣ ଇ ାଲୀୟ ନାଗରି କ ଏବଂ 1 ଜ୍ଣ କାନାର୍ିୟ
ନାଗରି କଙ୍କର ଅକ । ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଅନୁ ସନ୍ଧାନକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବକର ଅନୁ ସରଣ କରାର୍ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ଚମାନ
ପର୍ଯଚୟନ୍ତ, ଏହା 4000 ରୁ ଅଧ ିକ ସମ୍ପକଚଙ୍କର ଚିହ୍ନ

କହାଇପାରି ଛି, ର୍ଯାହାକୁ ସଂନିରୀେଣକର ରଖାର୍ଯାଇଛି।

ନିଶ୍ଚିତ କହାଇର୍ ିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକକର କେଶକର COVID-19 ର ପ୍ରର୍ମ ଘ ଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଚୁକ୍ତ। କର୍ଣ୍ଚା କକର ଜ୍କଣ 76
ବେଚର ବୟସ୍କ୍ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ମୃତୁୟ ସହ-ଅସୁସ୍ଥତା ଅର୍ଚାତ ଆସ୍ଥାମା ଏବଂ ଉର୍ଚ୍ ରକ୍ତଚାପ କାରଣରୁ କହାଇର୍ ିବାର ନିଶ୍ଚିତ
କହାଇଛି ଏବଂ କସ COVID-19 ପରୀୋକର ମଧ୍ୟ ପଜ୍ି ିଭ୍ ବାହାରି ର୍ ିକଲ। କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁ ସାକର ସମସ୍ତ
ସତକଚତାମୂଳକ ପେକେପ କର୍ଯପରି କି ସ୍କ୍ିିନିଂ ଏବଂ ସମ୍ପକଚକର ର୍ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କର ଗୃହ ସଙ୍ଗକରାଧ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବିଭାଗ
କର୍ଣ୍ଚା କ

ଦ୍ଵାରା

ଆରମ୍ଭ

କରାର୍ଯାଇଛି

ଏବଂ

ଏହା

ଉପକର

କଡ଼ା

ଭାବକର

ନଜ୍ର

ରଖାର୍ଯାଉଛି।

ଏହା ପୁନରାବୃ ର୍ତ୍ି କରାର୍ଯାଇଛି କର୍ଯ ଭାରତୀୟ ନାଗରି କମାନଙ୍କୁ ବିକେଶକର ର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଅତୟାବଶୟକ ଭ୍ରମଣରୁ େୂ କରଇ
ରହିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ାରି କରାର୍ଯାଇର୍ ିବା ଭ୍ରମଣ ପରାମଶଚୋତା ଅନୁ ସାକର ଉର୍ଚ୍ ଘ ଣା ଏବଂ ମୃତୁୟ ଖବର
ରି କପା ଚ କରୁର୍ ିବା କେଶକୁ ର୍ଯି ବାକୁ ବାରଣ କରି ବାକୁ ପରାମଶଚ େିଆର୍ଯାଇଛି। ଭାରତକୁ କେରୁର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଆସୁର୍ ିବା
ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ର୍ଯାତ୍ରୀମାକନ କସମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥୟର ନିରୀେଣ କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କରି ବା ଉଚିତ
ଏବଂ

କଣ

କରି ବା

ଅନୁ ଚିତ

ଉପକର

ବିସ୍ତୃତ

ନିକର୍ଦ୍ଦଚଶାବଳୀଗୁର୍ିକର

ଅନୁ ସରଣ

କରି ବା

ଉଚିତ୍

।

ଜ୍ଵର, ଶୁଖ ିଲା କାଶ, ନିଶ୍ଵାସ କନବାକର ଅସୁବିଧା ଇତୟାେି ଭଳି କକୌଣସି ଲେଣ / ସଂକକତ କେଖାକହକଲ େୟାକରି
ର୍ାକ୍ତରଙ୍କୁ କେଖା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 24X7 କହଲ୍ପଲାଇନ - 011-23978046 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ର୍ାକ୍ତରଙ୍କୁ
କେଖାଇବା ପାଇ ଁ ବାହାରକୁ ର୍ଯିବା ପୂବର
ଚ ୁ ମାସ୍କ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମକନରଖନ୍ତୁ।

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.

