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கோவிட்-19 க்கு எதிரான போராட்டம் குறித்து சார்க் நாடுகளின் மூத்த 

சுகாதார நிபுணர்களின் வீடியோ மாநாடு. 

மார்ச் 27,2020 

 

கோவிட்-19 க்கு எதிரான பொதுவான போராட்டத்தில் நடைமுறை மட்டத்தில் 

ஒத்துழைப்பை முன்னெடுத்து செல்ல அனைத்து சார்க் உறுப்பு நாடுகளின் சுகாதார 

வல்லுநர்களும் வீடியோ மாநாட்டை நடத்தலாம் என்று பிரதம மந்திரி 2020 மார்ச் 15 அன்று 

சார்க் தலைவர்களின் வீடியோ மாநாட்டில் அறிவித்திருந்தார்.  

 

அநத் அறிவிப்பை அமல்படுத்துகையில், சுகாதார சேவைகள் இயக்குனர் (டிஜி எச்எஸ்) 

மட்டத்தில் அனைத்து சார்க் நாடுகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சுகாதார 

நிபுணர்களின் வீடியோ மாநாடு 26 மார்ச் 2020 அன்று நடைபெற்றது. டிஜிஎச்எஸ் இந்தியா 

தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில்,பல்வேறு வகையான பிரச்சினைகள் கோவிட்19 

க்கு அனைத்து தரப்பினரின் செயலில் மற்றும் நோக்கத்துடன் பங்கேற்பது குறித்து விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

  

இந்தியாவின் தரப்பில் இந்தியாவின் பதில் குறித்து ஒரு விரிவான விளக்கக் காட்சி 

காண்பிக்கப்பட்டது, நோய் கண்காணிப்பு, தொடர்பு தடமறிதல்,பயணக் கட்டுப்பாடுகள் 

மற்றும் வெளியேற்றம், இடர் மதிப்பீடு,நோயறிதல், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முறைகள் 

மற்றும் வசதிகள், நோயாளிகளின் மருத்துவ மேலாண்மை, சிகிச்சை விருப்பங்கள் மற்றும் 

நெறிமுறைகள் மற்றும் சுகாதார வல்லுனர்களின் பாதுகாப்பு. அதே போல், மற்ற அனைத்து 

சார்க் நாடுகளும் அந்தந்த அமைப்புகளில் கோவிட்-19 சவாலைக் கையாள்வதில் தங்கள் 

சொந்த அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து  கொண்டன..அனைத்து நாடுகளும் அவற்றின் 

குறிப்பிட்ட பாதிப்புக்கள், திறன்கள,்சிறந்த நடைமுறைகள்,வளங்கள் மற்றும் தளவாடங்களில் 

உள்ள இடைவெளிகள், தனியார் துறை பங்கேற்பு மற்றும் ஆயத்த நிலைகள் ஆகியவற்றை 

எடுத்துரைத்தன. சார்க் பிராந்தியத்தில் அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்டுள்ள பெரிய அளவிலான 

அவசர நடவடிக்கைகளை அதிகரிப்பதற்கான எந்தவொரு கோவிட் -19 எதிர்ப்பு 

மூலோபாயத்திலும் சமூக ஈடுபாடு மற்றும் பங்கேற்பு ஒரு முக்கிய அங்கமாக 

அடையாளம் காணப்பட்டது. 

 

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயை கூட்டாக எதிர்த்து போராடுவதற்கான தகவல், 

அறிவு, நிபுணத்துவம் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் 

பரிமாறிக்கொள்ளவும் அனைத்து சார்க் நாடுகளுக்கும் இந்தியா ஒரு பகிரப்பட்ட மின்னனு 



தளத்தை முன்மொழிந்தது.மேடையை உருவாக்குவதற்கு கணிசமான பணிகள் ஏற்கனவே 

நடந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, இது அவசர கால பதிலளிக்கும் பணியாளர்களுக்கான 

ஆன்லைன் பயிற்சி, அறிவு கூட்டாண்மை,நோய் கண்காணிப்பில் நிபுணத்துவத்தைப் 

பகிர்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் நடத்துவதற்கும் ஒரு 

பல்நோக்கு வாகனமாக செயல்படக்கூடும்.தொடர்புடைய மென்பொருள், மற்றும் 

தொற்றுநோய்களுக்கான புதிய நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை தலையீடுகளுக்கான 

கூட்டு ஆராய்ச்சி. மின்னணு இயங்குதளம் முழுமையாக செயல்படும் வரை, அனைத்து  

சார்க்  நாடுகளின் சுகாதாரச் சேவைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் நிபுணர்களின் 

வலைப்பின்னல் மின்னஞ்சல் / வாட்ஸ் அப்பில் அமைக்கப்படலாம் என்று சார்க் 

நாடுகளுக்கிடையே தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்களையும் நிகழ்நேர அடிப்படையில் 

பறிமாறிகொள்ளலாம் என்று இந்தியா தரப்பு முன்மொழிந்தது.  

 

அனைத்து சார்க் உறுப்பு நாடுகளின் உற்சாகமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான பங்கேற்பு, 

பிராந்தியத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயால் முன்வைக்கப்பட்ட சவாலை 

தோற்கடிப்பதற்காக ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதற்கான பகிரப்பட்ட அர்பணிப்பை 

நிரூபித்தது. 

 

 

 

நியூ டெல்லி  

மார்ச் 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. 

 
 


