
కొరోనా ర  య్ధి-2019 (కొ డ్-19): త్త పరి థ్తి, జా ఆరోగయ్ ఉదయ్మ చనలు 
జన జాఞ్న దిక (Member AIPSN); జారోగయ్ దిక (Chapter Janaswasthya Abhiyaan) 

 
1. కొరోనా ర  జలలో గంగా య్పి త్ మూడవ దశలోకి ంచిన చనలు కనిపి త్నాన్యి. రెండవ దశలో ఉండగా 
ర  య్పిత్ని నిరోధించడంలో కొనిన్ లోపాలు వయ్కత్మయాయ్యి. ముఖయ్ంగా దే  యాణికుల  నిబంధనలు అమలు 
చేయడంలో, రి  గృహ నిరబ్ంధాలు అమలు చేయడంలో తగిన కృ  జరగనందున ర  య్పిత్ని అరికటట్లేక పోయాం. ర  
య్పిత్ని నిరోధించే యతాన్లు కొరోనా ర  య్ధిని ( కొ డ్-19) పూరిత్గా రూపుమాపలే , దాని గానిన్ కొంతవరకూ 

తగిగ్ంచగలవంతే. 

2. ఈ య్ధి య్పిత్  భుత ం జలకు తగిన సమాచారం అందించలేదు. మనదేశంలో కొ డ్-19 య్ధి నిరాధ్రణ పరీకష్లు చాలా 
తకుక్వ సంఖయ్లో జరుగుతునన్ందున కే ల సంఖయ్ తకుక్వగా ఉనన్టుట్ కనిపి త్నన్ది. సకోశ య్ధులను గురిత్ంచే 
“ఇనుఫ్ యంజా నిఘా వయ్వసథ్” గణాంకాల కారం ఇటువంటి కే ల సంఖయ్ గత రెండు నెలలోల్ గణనీయంగా పెరిగింది. త్త 
పరి థ్తిలో ఈ పెరుగుదల కొ డ్-19 య్పిత్ని చి త్ందని మేం భా త్నాన్ం. భుత ం ఫి వరి 23 నుంచి ఈ గణాంకాలను 
బ రంగ పరచడం ఆపి ంది. జలలో భయాందోళనలు ని రించడానికి ఈ నిరణ్యం తీ కుని ఉండవచుచ్. కానీ దీని 
మూలంగా రానునన్ ఉతాప్తానిన్ గురిత్ంచి దయ్ వరాగ్లు సకాలంలో  సనన్దధ్ం అవడంలో లోపం జరుగుతుంది. జలకు రానునన్ 
మాద తీ త తెలియక తగిన జా తత్లు తీ కోరు. కొ డ్-19 లకష్ణాలతో పరీకష్ల కోసం ఆ ప లకు వ త్నన్ రోగులను ఇతర 

రోగుల నుంచి రు చే  ఏరాప్టుల్ తగిన ధంగా లేనందున ఆ ప లులే కొరోనా ర  య్పించే కేం లుగా మారిపోయే 
అవకాశం ఉనన్ది. తకష్ణమే ఆ ప లలో కొ డ్-19 లకష్ణాలు ఉన్న రోగులను ఇతర రోగుల నుంచి రు చే  ఏరాప్టుల్ చేయాలి. 
అలాగే ఇనూఫ్ యంజా నిఘా వయ్వసథ్ దా రా కరి త్నన్ గణాంకాలను బ రంగ పరచాలి. కొ డ్-19 య్ధి త్ల వరాలను 
జిలాల్ థ్యిలో నమోదు చే  ఆ సమాచారానిన్ అందుబాటులో ఉంచాలి. తదా రా జిలాల్ థ్యిలో దయ్ వయ్వసథ్ సనన్దధ్త మెరుగు 
పడుతుంది.  

జిలాల్ మరియు రా  థ్యిలో దయ్ వయ్వసథ్ల సనన్దధ్తను పరి లించి భుతా నికి తగిన చనలు ఇవ డానికి మా వరిక్ంగ్ ప్ 
కృ  చే త్నన్ది. 

3. భుతా నికి మా జఞ్పిత్: 
జలకు సమాచారానిన్ అందుబాటులో ఉంచండి. రిలో అనవసర భయాందోళనలు య్పించకుండా చే  కృ కి మేం 

సహకరి త్ం. రోగులను గురిత్ంచడం, డిగా ఉంచడం, పరీకిష్ంచడం, చికిత  అందించడం, జలను గృ లకు పరిమితం 
చేయడంవంటి ధ దశలలో జరగవల న కృ లో పౌర సమాజ సంసథ్ల, ముఖయ్ంగా జారోగయ్ ఉదయ్మ సంసథ్లు, ను  ఉదయ్మ 
సంసథ్లు, డ్ యూనియనల్ సహకారానిన్ భుత ం నియోగించుకో లి. జల భాగ మయ్ం, రి సం లేకుండా ఈ కృ  
సఫలం అవ దు. లాక్ డౌనుల్, షల్ డి ట్ని ంగ్,  గృహ నిరబ్ంధం వంటి  ఈ య్ధి నిరాధ్రణలో తపప్కుండా అవసరమే, కానీ అ  
మా మే సంపూరణ్ పరి క్రం అనన్టుల్గా వయ్వహరించరాదని భుతా నికి మేము జఞ్పిత్ చే త్నాన్ము. 

4. దయ్ బబ్ంది రకష్ణకు అవసర న మా క్లు, గౌనల్వంటి మా  పెదద్ ఎతుత్న సమకూరుచ్కోవడానికి, 5000 ంటిలేటరుల్ 
కొనుగోలు చేయడానికి భుత ం చరయ్లు తీ కుంటుందని, కొ డ్-19 కే లను ఎదురోక్డానికి ఆ ప లను సనన్దధ్ం 
చే త్నన్దని, ర  య్పిత్ని నిరోధించడానికి జిలాల్ థ్యి ణాళికలు దధ్ం చే త్నన్దని మారిచ్ నెల మూడో రంలో రత్లు 
వచాచ్యి. ఇవనీన్ స న చరయ్లే. కానీ ఈ చరయ్లనీన్ రెండు రాల తమే తీ కుని ఉండాలి ంది. తగిన సమాచారం 
అందుబాటులో ఉంటే ఈ య్ధి ఎకుక్వగా య్పి త్నన్ ంతాలలో సకాలంలో నిరిద్షట్ చరయ్లు తీ కోవడానికి ధయ్ ఉండేది. 
రానికి అర  లకు గా కొ డ్-19 నిరాధ్రణ పరీకష్లు చేయడానికి తగిన ఏరాప్టుల్ చే త్నాన్మని ఐ ఎంఆర్ రెకట్ర్ జనరల్ 



మారిచ్ 22న మీడియాకు లల్డించారు. ఈ సంఖయ్ కూడా సరిపోదని మేము భా త్నాన్ము. కొ డ్-19 య్ధి లకష్ణాలు కలిగిన 
రందరికీ ఈ పరీకష్లు నిర ంచాలి. దానితోపాటు కొనిన్ గురిత్ంచిన ంతాలలో సత్ృతంగా పరీకష్లు నిర ంచాలి (దీనిని  
ంటినెల్ సరై లెన్  అంటారు). తదా రా ఈ య్ధి రా ట్ర్లలో ఏ థ్యిలో య్పించి ఉందో స న సమాచారం లభి త్ంది. 

5. కొ డ్-19 య్ధిని ఎదురుక్నే షయంలో భుత  అవగాహన పరిమిత థ్యిలోనే ఉనన్దని; పరికరాల తయారీ, కొనుగోలు, 
నియోగం వంటి అం లలో ఎదురవ బోయే ఇబబ్ందులను ముందుగా గురిత్ంచడం లేదని మేం ఆందోళన చెందుతునాన్ము. 
దే య అవసరాలకు అనుగుణంగా, దేశ వలంబన పెంచే ధంగా మన ధానాలను, పారి మిక మరాథ్య్నిన్ పెంచుకో లని 
ఎంతో కాలంగా మేం భుతా నికి చి త్ వచాచ్ం.  దయ్ పరికరాలను సమకూరుచ్కోవడంలో ఎటువంటి ఇబబ్ందులు 
ఎదుర తాయో మేం అంచనా యగలం. ఈ సంకోష్భ సమయంలో అభివృదిధ్ చెందిన దే ల నుంచి ఈ పరికరాల దిగుమతి 
ఖరీ నదేగాక కషట్ ధయ్ం కూడా. 

ఈ అం ల  ఏరాప్టు అయిన మా వరిక్ంగ్ ప్ జలకు తగిన సమాచారానిన్ అందించడమే కాకుండా కేం , రా  
భుతా లకు ఏ సమయంలో నా తగిన సహకారం అందించడానికి దధ్ంగా ఉంటుంది. 

6. రోగులను డిగా ఉంచడం, కా రం న్, మాజిక దూరం అమలు చేయడంలో జరుగుతునన్ లోపాల పటల్ మేం ఆందోళన 
వయ్కత్ం చే త్నాన్ం. య్ధి లకష్ణాలు ఉనన్ రిని స చఛ్ంద గృహనిరబ్ంధంలో ఉండవల ందిగా చి త్నాన్రు. మనదేశంలో అనేక 
కుటుంబాలలో ఇది ధయ్ం కాదు. అటువంటి రిని కా రం న్ కేం లకు తరలించాలి. అలానే దీనిలో ఇమిడి ఉనన్ మానవ 
హకుక్ల కోణానిన్ కూడా గమనంలోనికి తీ కో లి. ఇటువంటి సంకోష్భ సమయాలోల్  జా మిక దే లలో కూడా 
అని రయ్ంగా మానవ హకుక్లు ఉలల్ంఘించబడతాయి. పౌర సమాజ సంసథ్ల నుంచి సమాచారానిన్, చనలను 
తీ కోవడందా రా ఈ ఉలల్ంఘనలను నంతగా ని రించవచుచ్. తిక కారణాలతోనే కాక య్ తమ్క కారణాల రీతాయ్ కూడా 
ఇది ధానయ్త కలిగిన అంశం. ఉదాహరణకు ముం , ఢిలీల్ మానా యాలలో దిగిన రిని గృహనిరబ్ంధం ధించుకో లని 
చి త్ రి చేతుల  ట్ంపులు రు.  మానా యం నుంచి బయటకు రాగానే రు తమ ఇంటిలో అడుగుపెటట్రు. ఎంతో 

దూరం యాణించి తమ స సథ్లాలకు చేరుకో లి  ఉంటుంది. అందులో ఎకుక్వ మంది జా ర ణా దా రానే యాణించాలి  
ంటుంది. ఆ సమయంలో రి చేతి  ట్ంపులు రిని టి యాణీకుల ముందు దో లుగా నిలబెడతాయి. అంతేకాకుండా 
రు తమ ఇరుగు పొరుగు రినుంచి వకష్ను ఎదురొక్నాన్రు. పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ ఇటువంటి చరయ్లు కూడదని రించింది. 

గృహ నిరబ్ంధానిన్ ఉలల్ంఘించారనే ఆరోపణలతో పోలీ  ట్షనుల్ కే లు నమోదు చేయడం, ధులోల్ కనిపించిన రిని పోలీ లు 
దండించడం, కొ డ్19 లకష్ణాలతో వచిచ్న రికి చికిత  అందించడానికి ఆ ప లు నిరాకరించడం వంటి  మరికొనిన్ 
ఉదాహరణలు. టిని ని రించే యతన్ం చేయకపోతే రానునన్ రాలోల్ ఈ ధోరణి పెరిగిపోతుంది. దానితో య్ధి లకష్ణాలు 
ఉనన్ రు, య్ధి త్లను కలి న రు స చఛ్ందంగా సమాచారం అందించకపోయే మాదం ఉంది. 

ఈ అం ల  పనిచే  మా వరిక్ంగ్ ప్ జలకు మరియు భుతా నికి తి రం ఈ సమాచారానిన్ అంది త్ంది. 

7. య్ధి ని రణకు ఉదేద్ ంచిన సమాచారం ఎకుక్వగా ఎగువ, మధయ్ తరగతి మరియు ఉనన్త వరాగ్లకు మా మే 
ఉదేద్ ంచబడినది. రాజకీయ నాయకులు, ఉనన్తాధికారులు, ధాన నిరేణ్తలు ఈ వరాగ్లకు చెందిన రే అవడంతో  రికి 
సంబంధించిన చనలే ఎకుక్వగా లువడుతునాన్యి. దేశంలో అధిక సంఖయ్లో ఉనన్ పేదలు, మికులు, దిగువ మధయ్తరగతి 
రికి ఈ చనలు ఆచరణ ధయ్ం కాని . ఈ చనలు పాటించకపోవడం దా రా కొరోనా ర  య్పిత్కి కారణం  

అ తునాన్రని పేద జలను దో లుగా నిలబెటేట్ందుకు ఈ చారం దారి తీయకూడదు. ఇలా చెబుతునాన్మంటే అరథ్ం య్ధి 
ని రణలో వయ్కుత్లకు, కుటుంబాలకు ఉనన్ బాధయ్తను నిరాకరి త్నాన్మని కాదు. కొరోనా ర  య్ధినీ, మరణాలను 
ని రించడంలో తి ఒకక్రూ బాధయ్త తీ కో లి ందే. 



ధ వరాగ్లకు చెందిన జలు ఆచరణాతమ్కంగా తగిన జా తత్లు తీ కునేలా మా వరిక్ంగ్ ప్ మారగ్దర కాలను 
రూపొంది త్ంది. ఈ య్ధిని ఎదురోక్వడానికి జల మధయ్ సహకారానిన్, సంఘీభా నిన్  పెంపొందించడానికి ఈ పు కృ  
చే త్ంది. 

8. లాక్ డౌన్  కొనిన్ ఆందోళనలు: 
భుత ం ధించిన లాక్ డౌన్ జల హకుక్లను ఉలల్ంఘించడం ఒక అంశ తే,  లాక్ డౌన్ ధి ధానాలకు సప్షట్ న, 
Uయ న తిపదిక లేకపోవడం మరొక అంశం. జలకు తగిన సమయం ఇవ కుండా లాక్ డౌన్ కటించడంతో 

ఆందోళనకు గు న జలు సరుకుల కోసం పుల వదద్ బారులు తీరడం,  దూర ంతాలలో పనిచే త్న్న అసంఘటిత రంగ 
కారిమ్కులు పెదద్ సంఖయ్లో ళుళ్, బ లలో తమ స సథ్లాలకు యాణం కటట్డం వంటి  ర  య్పిత్కి దోహదం చే  అం లే.  ఈ 
మహమామ్రి అంత త రగా అదుపులోకి రాకపోవచుచ్నని, తగిగ్నటేల్ తగిగ్ తిరిగి జృంభించవచుచ్నని జా ఆరోగయ్ నిపుణులు 
అభి య పడుతునాన్రు. దీనికి అనుగుణంగా  లాక్ డౌన్ ధించడానికి, తిరిగి దానిని తొలగించడానికి భుతా నికి తగిన 
ణాళిక ఉండాలి. ఆ ప లలో అ ట్ పేషంట్ వలు రదుద్ చేయడం, ఆ ప లకు చేరుకోడానికి ర ణా కరాయ్లు 

అందుబాటులో లేకపోవడం జారోగయ్ం  తీ  భావం చూపుతుంది. పేదలు, బల న వరాగ్ల   జల జీవనం  ఈ లాక్ డౌన్ 
తీ న భావం చూపుతుంది. ఈ య్ధి రుచుకుపడే నాటికే జలు తీ న ఆరిథ్క భారాలతో సతమతమ తునాన్రు. గత 
కొనిన్ సంవత రాలుగా కారొప్రేటల్కు ఉదారంగా పనున్ మిన యింపులు, ఉదీద్పనలు అందజేయడంతో ఈ సంకోష్భ సమయంలో 
ఖరుచ్ చేయడానికి భుత ం వదద్ తగిన నిధులు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి.  దయ్, జారోగయ్ం, మాజిక సంకేష్మం 
వంటి రంగాల  భుత ం నామమా పు నిధులు కేటాయి త్ టిని టు పరం చే ంది. ఈ ధంగా ఇపప్టికే బల నపడిన 
వయ్వసథ్  కొరోనా ర  పులి మీద పు లా రుచుకుపడింది. 

కొరోనా య్ధి వలన పొంచి ఉనన్ మాజిక ఆరిథ్క సంకోష్భానిన్ ని రించడానికి జలు మరియు భుత ం పు నుంచి 
జరగవల న కృ ని గురిత్ంచడానికి  న్  ఉదయ్మ సంసథ్లు, కారిమ్క సంఘాలతో కలి  మా వరిక్ంగ్ ప్ కృ  చే త్ంది. 

9. కొరోనా ర  య్ధిని నిరోధించడానికి లాక్ డౌన్ మరియు షల్ డి ట్ని ంగ్ మా మే సరిపోతాయి అనే ధోరణి 
ఆందోళనకరం. అ  ఖచిచ్తంగా అవసరమే, కానీ టితో పాటుగా భుత ం చేపటట్వల న చరయ్లు అనేకం ఉనాన్యి అనేది 
పంచ దే ల అనుభవం. లాక్ డౌన్ ఏమేరకు ఫలితాలను ఇ త్ంది అనేది కూడా అనుమానమే. దకిష్ణ కొరియా, న్ దే లు 

లాక్ డౌన్ ధించకుండానే ఈ సమసయ్ను పరిషక్రించుకునాన్యి. లాక్ డౌన్ ధించడం అనేది జారోగయ్ వయ్వసథ్ను, 
ఆ ప లను దధ్ం చే కోవడానికి భుతా నికి కొంత అదనపు సమయానిన్ ఇ త్ంది కానీ మొతత్ంగా కరోనా ర  ను 
రూపుమాపలేదు. దీని  భుత ం దృ ఠ్ రించాలి. దేశమంతటా లాక్ డౌన్ ధించడం కాకుండా నిరిద్షఠ్ సమాచారం ఆధారంగా 
ఏ జిలాల్లో ఈ య్ధి గంగా బలుతుందో గురిత్ంచి ఆయా జిలాల్లలో లాక్ డౌన్ ధించాలని మేం భుతా నికి జఞ్పిత్ చే త్నాన్ం. 
జల  నుభూతితో వయ్వహరించకుండా  పోలీ లు, అధికారులు దురు గా, ం తమ్కంగా  వయ్వహరించడం ఆందోళనకరం. 

లాక్ డౌన్ ధించడంతో పాటుగా  కొరోనా ర  పేరుతో ఇతర దయ్ వలు, టీ.బి., చ్.ఐ. ., మాతా  సంరకష్ణ 
కారయ్ మాలు వంటి  నిరల్కాష్య్నికి గురవడం ఆందోళనకరం. ఈ గడుడ్ కాలంలో రోజు రీ కూలీలు, అసంఘటిత రంగ కారిమ్కులు, 
వలస కూలీలను ఆదుకోడానికి తగిన థ్యిలో సంకేష్మ పథకాలను రూపొందించలేదు. ఇటువంటి అ Uయ లాక్ డౌన్ దా రా  
కాపాడబడే ణాల కంటే అనేక రూపాలలో ఇది కలిగించే దు ప్భా ల వలన కోలోప్యే ణాలు అధికంగా ఉంటాయేమో! 

- జన సత్య్ అభియాన్ & ఆల్ ఇండియా పీపుల్  న్  నెట ర్క్ (24-03-2020) 
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