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2020 మార్చి 15 న SAARC నాయకుల వీడియో సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి, అన్ని 

సార్క్ సభ్య దేశాల ఆరోగ్య నిపుణులు COVID-19 కి వ్యతిరేకంగా సమగ్ర 

పోరాటంలో ఆచరణాత్మక స్థాయిలో ముందుకు సాగడానికి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ 

నిర్వహించవచ్చని ప్రకటించారు. 
 

ఆ ప్రకటన అనుసరించి, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (DGHS) 

స్థాయిలో అన్ని SAARC దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఆరోగ్య 

నిపుణుల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ 2020 మార్చి 26 న జరిగింది భారత .DGHS 

అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో, COVID-19 కు సంబంధించి అనేక రకాల 

సమస్యలపై విస్తృతంగా చురుకైన మరియు ఉద్దేశపూర్వక భాగస్వామ్యంతో 

అన్ని వైపుల నుండి చర్చించారు. 
 

భారతదేశం వంతు భాగంగా, భారతదేశం యొక్క ప్రతిస్పందనపై అనగా, వ్యాధి 

పర్యవేక్షణ, పరిచయాల జాడ కనుగొనుట, ప్రయాణ ఆంక్షలు మరియు తరలింపు, 

ప్రమాద అంచనా, విశ్లేషణలు, వేర్పాటు గదులు మరియు నిర్బంధ పద్ధతులు 

మరియు సౌకర్యాలు, రోగుల వైద్య నిర్వహణ, చికిత్స ప్రత్యామ్న్యాయం 

మరియు ప్రోటోకాల్లు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతల భద్రత పై సమగ్ర 

ప్రదర్శన ఇవ్వబడింది. అదేవిధంగా, అన్ని ఇతర సార్క్ దేశాలు తమ సొంత 

పరిస్థితులలో COVID-19 సవాలును ఎదుర్కొన్న వారి స్వంత అనుభవాలను 

పంచుకున్నాయి. అన్ని దేశాలు తమ నిర్దిష్ట బలహీనతలు, సామర్థ్యాలు, 

మేలైన పద్ధతులు, వనరులు మరియు లభ్యతలో అంతరాలు, ప్రైవేట్ సంస్థల 

భాగస్వామ్యంతో పాటు సంసిద్ధత స్థాయిలను కూడా ఎత్తి చూపాయి. SAARC 

ప్రాంతంలో ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున చేపట్టిన ఏదైనా అత్యవసర COVID-

19 వ్యతిరేక వ్యూహంలోని ఏచర్య లైనా సఫలం చేయడానికి అక్కడి సంఘాల 

సహాయం మరియు  వారి పాలుపంపులు ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా గుర్తించబడింది. 

 

 

 



అన్ని SAARC దేశాలు కరోనావైరస్ మహమ్మారిని సంయుక్తంగా 

ఎదుర్కోవటానికి, సమాచారం, జ్ఞానం, నైపుణ్యం మరియు మేలైన పద్ధతులను 

పంచుకోవడం మరియు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడానికి భారతదేశం ఒక సంయుక్త 

ఎలక్ట్రానిక్ వేదికను ప్రతిపాదించింది. వేదిక యొక్క ఏర్పాటులో 

గణనీయమైన పని ఇప్పటికే జరిగిందని సమాచారం, ఇది మరింత చర్చించడానికి 

మరియు అత్యవసర ప్రతిస్పందన సిబ్బందికి ఆన్ లైన్ శిక్షణ, జ్ఞాన 

భాగస్వామ్యం, వ్యాధి పర్యవేక్షణలో నైపుణ్యాన్ని పంచుకోవడం వంటి 

కార్యకలాపాలను మరింత చర్చించడానికి మరియు సంబంధిత సాఫ్ట్ వేర్ మరియు 

అంటువ్యాధుల కోసం కొత్త రోగనిర్ధారణ మరియు చికిత్సా జోక్యాల కోసం 

ఉమ్మడి పరిశోధన నిర్వహించడానికి బహుళార్ధసాధక వాహనంగా ఉపయోగపడుతుంది. 

ఎలక్ట్రానిక్  వేదిక పూర్తిగా పనిచేసేంతవరకు, సార్క్ దేశాల మధ్య 

సంబంధిత సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు  పంచుకోవడానికి అన్ని SAARC దేశాల 

ఆరోగ్య సేవలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నిపుణుల వలయం ఇమెయిల్ / 

వాట్సాప్ లో ఏర్పాటు చేయవచ్చని భారత పక్షం ప్రతిపాదించింది. 

 

అన్ని సార్క్ సభ్య దేశాల ఉత్సాహభరితమైన మరియు నిర్మాణాత్మకమైన 

భాగస్వామ్యం ఈ ప్రాంతంలో కరోనావైరస్ మహమ్మారి వలన 

ఎదుర్కొంటున్న సవాలును ఓడించడానికి కలిసి పనిచేయడం యొక్క భాగస్వామ్య 

నిబద్ధతను ప్రదర్శించింది. 

 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మార్చి 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. 

 

 


