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ക ോവിഡ് -19 നെതിനെയുള്ള ക ോെോട്ടനെെുടർന്ന് SAARC െോജ്യങ്ങളിനെ 

ഉന്നത ആകെോഗ്യ ഉക്യോഗ്സ്ഥെുനട സകേളെം 
മോർച്ച് 27, 2020 

 
 

2020 മോർച്ച് 15 ന് െടന്ന SAARC കെതോക്കൾ  നെടുെ വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസിൽ  

ക ോവിഡ് -19 നെതിനെ പ് ോകയോഗ്ി മോയ െിെയിെുള്ള ന ോതുവോയ 

സഹ െണോടിസ്ഥോെെിെുള്ള പ് തികെോധെിെോയി SAARC  അംഗ് െോജ്യങ്ങളിനെ ഉന്നത 

ആകെോഗ്യ പ് വർെ ർ  നെടുക്കുന്ന ഒെു വീഡികയോ ക ോൺഫറൻസ് 

ഉണ്ടോയിെിക്കുനമന്ന് പ് ധോെമപ്രി പ് ഖ്യോ ിച്ചിെുന്നു. 
 

ഈ പ് ഖ്ോ െെിന്നറ ആവിഷ് െണമോയി, എെലോ SAARC െോജ്യങ്ങനളയും 

പ് തിെിധീ െിച്ചു ന ോണ്ട് ഡയറക്ടർ നജ്െറൽ ഓഫ് നഹൽെ് സർവീസ് (DGHS) 

തെെിെുള്ള ആകെോഗ്യ ഉക്യോഗ്സ്ഥെുനട ക ോൺഫറൻസ് 2020 മോർച്ച് 26 ന് െടന്നിെുന്നു.  
ഇരയയിനെ DGHS അധയക്ഷത വഹിച്ച ഈ ക ോൺഫറൻസിൽ എെലോ ഭോഗ്ങ്ങളിൽ 

െിന്നുമുള്ള പ് ിയോത്മ വും ഫെപ് ്വുമോയ  െോളിെെിൽ ക ോവിഡ്-19 മോയി 
ബന്ധനെട്ട് വി ുെമോയ െീതിയിെുള്ള പ് ശെങ്ങൾ ചർച്ച നചയ്തു.  
 

ഇരയയുനട ഭോഗ്െു െിന്നും കെോഗ്കെോടുള്ള ജ്ോപ്ഗ്ത െിെീക്ഷണം , സമ്പർക്ക െിെീക്ഷണം, 

യോപ്തോെിയപ്രണങ്ങളും െക്ഷോപ് വർെെവും, അ  ടസോധയത ക  ോെയം നചയ്യൽ, 

കെോഗ്െിർണയം,ഐനസോകെഷൻ ,  വോറന്കറൻ എന്നിവയുനട െീതി ളും സൗ െയങ്ങളും 
കെോഗ്ി ളുനട ക്ലിെിക്കൽ മോകെജ്നമന്്, ചി ിസെീതി ളും െയങ്ങളും  ൂടോനത 

ആകെോഗ്യപ് വർെ െുനട സുെക്ഷ എന്നിവനയെലോം ഉൾനെടുെിനക്കോണ്ടുള്ള 

അവതെണം െൽ ിയിെുന്നു.ഇത് ക ോനെ തനന്ന എെലോ SAARC െോജ്യങ്ങളും  അതോത് 

സജ്ജീ െണങ്ങളിൽ െിന്നുന ോണ്ട് ക ോവിഡ്-19 പ് തികെോധനെ  ുറിച്ചുള്ള സവരം 
അെുഭവങ്ങൾ  െുവയ്ച്ചു. എെലോ െോജ്യങ്ങളും തങ്ങളുനട പ് കതയ  അ  ടസോധയത ൾ, 

കശഷി ൾ, മി ച്ച പ് വർെങ്ങൾ, വസ്തുക്കളിെും വിഭവങ്ങളിെും വെുന്ന 

്ൗർെഭയത,സവ ോെയ  െോളിെവും സന്നദ്ധതെിെ ൾ എന്നിവ 

എടുെു ോണിക്കു യുണ്ടോയി. SAARC പ് വിശയയിനെ സർക്കോെു ൾ ഏനെടുെിട്ടുള്ള 

വെിയ കതോതിെുള്ള അടിയരെ ഘട്ടങ്ങനള കെെിടുന്നതിെോയി സവീ െിക്കുന്ന എെലോ 

ക ോവിഡ് വിെുദ്ധ സമീ െങ്ങളിെും സോമൂഹി  ഇടന ടെും  െോളിെവും പ് ധോെ 

ഘട മോനണന്ന് തിെിച്ചറിയു യുണ്ടോയി.  
 

ന ോകറോണ കവറസ്   ർച്ചവയോധിനയ ഒെുമിച്ചു കെെിടുന്നതിെോയി SAARC െോജ്യങ്ങൾക്ക് 
വിവെങ്ങളും, അറിവും , കവ്ഗ്ധധയവും  െുവയ്ക്കുന്നതിെുള്ള ന ോതുവോയ 

ഇെക്കപ്ടോണിക് പ്ലോെ്കഫോം ഇരയ മുകന്നോട്ടു വയ്ച്ചിെുന്നു. ഇെെെിെുള്ള 

പ്ളോെ്കഫോമിന്നറ സൃഷ്ടിക്കോയുള്ള പ് വർെെങ്ങൾ െടന്നുന ോണ്ടിെിക്കുന്നു ,ഇത് 

ഭോവിയിൽ അതയോഹിത പ് തി െണ വിഭോഗ്െിെുള്ള ആളു ൾക്ക് ഓൺകെൻ 

 െിശീെെം െൽ ു , വിജ്ഞോെ  െോളിെങ്ങൾ, ഈ കസോഫ്്നവയർ ഉൾനെനട 



കെോഗ്ോവസ്ഥ െിെീക്ഷണെിെുള്ള കവ്ഗ്ധധയം  െുവയ്ക്കു ,      ർച്ചവയോധി ൾ 

സംബന്ധിച്ചുള്ള  ുതിയ കെോഗ്െിർണയ, ചി ിത്സ െട ടി ൾക്കോയുള്ള  ൂട്ടോയ 

ഗ്കവഷണം െടെു   എന്നിവയുമോയി ബന്ധനെട്ട് വിവിധതെെിെുള്ള  വസ്തുത ൾ 

 ൂടുതെോയി ചർച്ച നചയ്യുന്നതിെും പ് വർെെങ്ങൾ െടെുന്നതിെും ഇത് 

സഹോയ മോ ുന്നതോണ്. ഇെക്കപ്ടോണിക് കപ്ലെ് കഫോം മുഴുവെോയും 
പ് വർെെക്ഷമമോ ുന്ന സമയം വനെ എെലോ SAARC െോജ്യങ്ങളിനെയും ആകെോഗ്യ 
കസവങ്ങനള പ് തിെിധീ െിക്കുന്ന വിഗ്ദ്ധെുനട ശൃംഖ്െ ഇനമയിൽ/ വോ്സ്ആെ് 
എന്നിവയിൽ പ് മീ െികക്കണ്ടതോണ്, ഇത് വഴി ഉചിതമോയ എെലോ വിവെങ്ങളും SAARC 

െോജ്യങ്ങളിെും തത്സമയമോയി തനന്ന  െുവയ്ക്കോൻ സോധിക്കുന്നതോണ്. 

എെലോ SAARC അംഗ്െോജ്യങ്ങളുനടയും ഉത്സോഹ ൂർണവും  പ് ിയോത്മ വുമോയ 

 െോളിെം ഈ പ് വിശയയിനെ  ന ോകറോണ കവറസ്   ർച്ചവയോധി ഉയർെുന്ന 

നവെലുവിളിനയ പ് തികെോധിക്കുന്നതിന് ഒെുമിച്ച് പ് വർെിക്കോെുള്ള  െിട്ട പ് തിബദ്ധത 

പ്  ടമോക്കി. 
 

 

 
െയൂ ഡൽഹി  
 27 മോർച്ച് , 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


