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କ ୋଭିଡ -19 ବକିେୋଧକେ ଲକେଇ ଉପକେ SAARC କେଶେ ବେିଷ୍ଠ 

ସ୍ଵୋସ୍ଥ୍ୟ ବୃତି୍ତଗତମୋନଙ୍କେ ଭିଡିଓ  ନଫକେନ୍ସ 
ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2020 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ SAARC ରନତାଙ୍କ ଭିଡିଓ କନରେେନ୍ସରେ ର ାଷଣା କେିଥରିେ ରେ ସମସ୍ତ 

SAARC େ ସଦସୟ ରଦଶେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରେଶାଦାେମାରନ ପ୍ରାକିି୍କାେ୍ ସ୍ତେରେ Covid19 ବିରୋଧରେ ସାଧାେଣ 

େରେଇରେ ସହରୋଗକୁ ଆଗକୁ ବୋଇବା ୋଇ ଁ  ଏକ ଭିଡିଓ କନେରେନ୍ସ ଆର ାଜିତ କେିୋେିରବ। 

 

ରସହି ର ାଷଣାେ କାେଚୟାକାେିତା ଭାବରେ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରସବା ମହାନିରଦଚଶକ (DGHS) ସ୍ତେରେ ସମସ୍ତ SAARC 

ରଦଶକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ କେୁଥବିା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରେଶାଦାେଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କନେରେନ୍ସ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ଆର ାଜିତ 

କୋୋଇଥେିା। ଭାେତ େ DGHS ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷି୍ତି ଏହି ସମି୍ମଳନୀରେ Covid19 ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧତି 

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉେରେ ସମସ୍ତ େକ୍ଷଗଡ଼ିୁକେ ସକ୍ରି  ଏବଂ ଉରଦଶୟମଳୂକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ବୟାେକ ଭାବରେ 

ଆରୋଚନା କୋୋଇଥେିା। 

 

ଭାେତ େକ୍ଷେୁ ରୋଗ ନିେୀକ୍ଷଣ, ସମ୍ପକଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ୋତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏବଂ ନିକାସ, ବିେଦେ ମେୂୟାଙ୍କନ, ନିଦାନ, 

ଆଇରସାରେସନ୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ େଦ୍ଧତି ଏବଂ ସବୁିଧା, ରୋଗୀଙ୍କେ କିି୍ନିକାେ୍ େେିଚାଳନା, ଉେଚାେ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ 

ରପ୍ରାର ାକେ୍ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀଙ୍କ ସେୁକ୍ଷା ଭଳି େକ୍ଷ ଗଡ଼ିୁକୁ କଭେ କେି ଭାେତେ ପ୍ରତିକି୍ର ାରେ ଏକ 

ବିସୃ୍ତତ ଉେସ୍ଥ୍ାେନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋୋଇଥେିା।ରସହିଭଳି, ଅନୟ ସମସ୍ତ SAARC ରଦଶଗଡିୁକ Covid19 ଚୟାରେଞ୍ଜ 

ସହିତ ମକୁାବିୋ କେିବାେ ନିଜେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିଜ ନିଜ ରସ ିଂସମହୂରେ ବାଣି୍ଟଥରିେ। ସମସ୍ତ ରଦଶଗଡ଼ିୁକ 

ରସମାନଙ୍କେ ନିଦିଷ୍ଟ ଦୁବଚଳତା, ସାମଥଚୟ, ସରବଚାତ୍ତମ ଅଭୟାସ, ଉତ୍ସ ଏବଂ େଜିଷି୍ଟକ୍ସେ ଅନ୍ତେ,  ରୋଇ ରକ୍ଷତ୍ରେ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତଥା ପ୍ରସୁ୍ତତିେ ସ୍ତେକୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋକିତ କେିଛନି୍ତ | SAARC ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକାେ ଗ୍ରହଣ କେିଥବିା ବଡ 

ଆକାେରେ ଜେୁେୀକାଳୀନ େଦରକ୍ଷେକୁ ବୋଇବା ୋଇ ଁ ରେରକୌଣସି ମଧ୍ୟ Covid-19 ବିରୋଧୀ େଣନୀତିରେ 

ସମ୍ପ୍ରଦା େ ରୋଗଦାନ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵେରୂ୍ଣ୍ଚ ଉୋଦାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ  କୋୋଇଥେିା। 

 

ଭାେତ ସମସ୍ତ ସାକଚ ରଦଶଗଡିୁକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ରକାରୋନା ଭାଇେସ ୍ମହାମାେୀ ସହିତ ମକୁାବିୋ କେିବା ୋଇ ଁ

ସଚୂନା, ଜ୍ଞାନ, ୋେଦଶଚୀତା ଏବଂ ସରବଚାତ୍ତମ ଅଭୟାସ  ଗଡ଼ିୁକୁ ବାଣି୍ଟବା ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେିବା ୋଇ ଁ  ୋଇ ଁ

ଏକ ଅଂଶୀଦାେ ଇରେରକି୍ ରାନିକ୍ ପ୍ାି େମଚେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥେିା। ଏହା ସଚୂନା ଦିଆୋଇଥେିା ରେ ପ୍ାି େମଚ 

ନିମଚାଣରେ େବୂଚେୁ ହି ଁବହୁ କାେଚୟ ଆରଗଇ ଆସିଛି, ୋହାକି ଏକ ବହୁ ଉରଦଶୀ  ବାହାନ େୂେରେ ରସବା କେିବା 

ୋଇ ଁଏବଂ େରେ ଆରୋଚନା ଏବଂ କାେଚୟବିଧ ିଗଡ଼ିୁକେ ସଂଚାଳନ କେିବା ୋଇ ଁଅଥଚାତ ଜେୁେୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକି୍ର ା 

କମଚଚାେୀଙ୍କ ୋଇ ଁଅନୋଇନ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନ ସହଭାଗୀତା, ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀ  ନୀେିକ୍ଷଣରେ ୋେଦଶତିା ବାଣି୍ଟବା, 

ରେଉଥଁରିେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଫି୍ୱା ାେ ମଧ୍ୟ ସାମିେ ଅଛି ଏବଂ ମହାମାେୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ  ରୋଗ ୋଇ ଁନୂତନ ନିଦାନ ଏବଂ 



ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀ  ହସ୍ତରକ୍ଷେ ୋଇ ଁମିଳିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାେତୀ  େକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଛନି୍ତ ରେ ରେେେଚୟନ୍ତ 

ଇରେରକି୍ ରାନିକ୍ ପ୍ାି େମଚ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ ଭାବରେ କାେଚୟକ୍ଷମ ନ ରହବା େେଚୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ SAARC ରଦଶଗଡ଼ିୁକେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ 

ରସବାକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ କେୁଥବିା ବିରଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କେ ରନ ୱକଚ ବାସ୍ତବିକ ସମ  ଆଧାେରେ SAARC ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ 

ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସଚୂନା ଗଡ଼ିୁକେ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନକୁ ସକ୍ଷମ କେିବା ୋଇ ଁ ଇରମେ୍ / ହ୍ ଵାଟ୍ ସଆେ ୍ ରେ ସ୍ଥ୍ାେିତ 

କୋୋଇୋରେ। 

 

ସମସ୍ତ SAARC ସଦସୟ ରଦଶ ଦ୍ଵାୋ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ େଚନାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରକାରୋନା 

ଭାଇେସ ୍ମହାମାେୀ ଦ୍ଵାୋ ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇଥବିା ଚୟାରେଞ୍ଜକୁ େୋସ୍ତ କେିବା ୋଇ ଁମିଳିତ ଭାବରେ କାେଚୟ କେିବାକୁ 

ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦଶଚନ କେିଛନି୍ତ। 

 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  

ମୋର୍ଚ୍ଚ 27, 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. 
 


