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କ ୋଭିଡ-୧୯ ମହୋମୋରୀ ପରିକେକ୍ଷୀକର ଭୋରତକର ମୟୋକେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ୧
ମଦନ କମୋହନ େଧୋନ, ଅମବରୀଶ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର୨
୨୮ ମଇ ୨୦୨୦ (ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ, ୧୫ ମଇ ୨୦୨୦)

ଉଦ୍ଧୃତୋଂଶ: ଏହି ନୀତିପତ୍ରଟି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯ ଶ୍ୱ
ୈ କ
ି , ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏ ଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ଯକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯହଉଥି ା

ହସ୍ତଯେପ ଯୋଗଁୁଁ ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକ
ି ଉପରୁଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନ ହଟି ା ଭଳି ଅ ସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଯହଉଛି। ଏହି ପରିଯେେୀଯର ଏକ
ମୟାଯେରିଆମୁଁକ୍ତ ଭ ଷ୍
ି ୟତ େତି ନଜର ରଖାୋଇ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାଯ କାେଶୟ ଚଳାଇ ରଖି ା ମଧ୍ୟ ଗୁଁରୁଁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ। ଯି ର୍ଷ୍ କରି ନିରୀେଣ
ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ଉପଜିୋ ସ୍ତରରୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପେଶୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜି ତ
ି କରି ାକୁଁ ଯହ । ମୟାଯେରିଆ େତିଯଷ୍ଧକ ଉପାୟ, ଯେପରିକି
କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀ, ଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ ଆଦି କାେଶୟଗୁଁଡକ
ି ୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ େତିଯରାଧ ପାଇଁ ଚାେିଥି ା
କାେଶୟକ୍ରମ ଭିତଯର ଓ ଯସହି ତତ୍ପରତା ସହିତ କରି ାକୁଁ ଯହ । ଏଯ ମୟାଯେରିଆ େତିଯରାଧ ଏ ଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଯଚତନତା କାେଶୟକ୍ରମ
ଅଧିକ ଗୁଁରୁଁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ ମଯନହୁଁ ଏ କାରଣ ଯକାଭିଡ-୧୯ଏ ଂ ମୟାଯେରିଆର ପାଦୃ ଭା (କ ା-କ ାରବିଡ଼ ଣ୍ଡିସନ) ଷ୍
ି ୟଯର ଆମ ପାଖଯର
ବିକେଷ େମାଣ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତଗୁଁଡକ
ି ର ଭ
ି ିନ୍ନ ସମୂହକୁଁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସହଭାଗିତାଯର ାର୍ଯ୍ୟ ରିବା ୁ ପଡିବ। ୋ ତ୍
ଏହି ାହକ ଜନିତ ଯରାଗର ଦ ନ ପାଇଁ ସଯଚତନତାର ାର୍ତ୍ଶା ତ
ି ରଣ କରି ା ତଥା ସମନିିତ ଯରାଗର ନୀରିେଣ ପାଇଁ େସ୍ତୁଁତ କରି ାକୁଁ
ଯହ ।

କ ୋଭିଡ-୧୯
କଯରାନା ଭୂତାଣୁଁ ଯରାଗକୁଁ (ୋହାକି ଚୀନର ହୁଁ ଯ ଇ ୋନ୍ତଯର ଥି ା ଉହାନ ସହରରୁଁ ଡିଯସମିର ୨୦୧୯ଯର ାହାରିଥିୋ) ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ସଙ୍ଗଠନ ପେରୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ ଏ ଂ ଯସହି ଭୂତାଣୁଁକୁଁ ସିଭିୟର ଆକୁଁ ୟଟ ଯରସପିଯରଯଟାରୀ ସିଯରାମ କଯରାନା ଭାଇରସ ୨(ସାସଶଯକାଭ-୨) ଭା ଯର ନାମିତ କରାୋଇଛି। ଏହାର େଥମ ସୂଚନା ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର କବଜିିଂ ସ୍ଥିତ ଚୀନକଦେ ପାଇଁ କାେଶୟାଳୟଯର
୩୧ ଡିଯସମିର ୨୦୧୯ଯର ପହଞ୍ଚିଥିୋ। ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍ଗଠନ ପେରୁଁ ୩୦ ଜାନୁଁ ଆରୀ ୨୦୨୦ଯର ଏହାର ସ ୟସୀ ାଯର ଯଘାଷ୍ଣା
କରାୋଇଥିୋ ଯେ ଏହା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରଯର ଯଦଖାଯଦଇଥି ା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମିନ୍ଧୀୟ ଏକ ଜରୁଁରୀ କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ା ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ
ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥ୍ା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ।ି ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଶ ୨୦୨୦ଯର ଏହାକୁଁ ଏକ ଶ୍ୱ
ି ମହାମାରୀ ରୂଯପ ଯଘାଷ୍ଣା
କରାୋଇଥିୋ। ୧୦ ମଇ ୨୦୨୦ଯର ଆସିଥି ା ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର ପାରିସ୍ଥିତକ
ି
ି ରଣୀ ା ସିଚୁଁଏସନ ରିଯପାଟଶ ୧୧୧
ଅନୁଁ ୋୟୀ ଯସ ୋ ତ୍ ଶ୍ୱ
ି ର ଭ
ି ିନ୍ନ ସ୍ଥାନଯର ୩୯ େେ ଯୋକ ଯକାଭିଡ-୧୯ଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇଥିଯେ ଓ ୨େେ ୭୪ ହଜାର
ଯୋକଙ୍କର ମୃତୁଁୟ ଯହାଇଥିୋ। ଭାରତଯର େଥମ ଯକାଭିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ସୂଚନା ୩୦ ଜାନୁଁ ଆରୀ ୨୦୨୦ଯର ଯକରଳରୁଁ ଆସିଥିୋ।
୧୧ ମଇ ୨୦୨୦ ଯ ଳକୁଁ ଭାରତଯର ୬୭,୧୫୨ ଯୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇ ସାରିଥିଯେ ଓ ୨,୨୦୬ ଜଣ ଯୋକଙ୍କର ମୃତୁଁୟ
ଯହାଇ ସାରିଥିୋ।

୧

ଏହି ନୀତି ପତ୍ରଯର େକାର୍ିତ ମତଗୁଁଡକ
ି ଯେଖକମାନଙ୍କର ଅଯଟ ଏ ଂ ଯସମାଯନ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଁଡକ
ି ର ମତାମତକୁଁ େତିନଧି
ି ତ୍ୱ କଯର ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ େତୟାଖୟାନ େଯୟାଗ ହୁଁ ଏ। ଏହି ଯେଖାଟି ନ କୃ ଷ୍ଣ ଯଚୌଧୁଁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯ ଷ୍ଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର ନୀତିପତ୍ର ୧୯କ(19a) ଓ ଏହା ଇଂରାଜୀ
ନୀତିପତ୍ର ୧୯ (PB19NCDS, Malaria Control in India against the backdrop of COVID-19 Pandemic, 15 May 2020)
ର ଓଡିଆ ସଂସ୍କରଣ, ୋହାକି ସୁଁଯରନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଁ ାଦିତ, ନିରଞ୍ଜନ ହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଉନିକ ାଡ ଟାଇପକସଟକର େସ୍ତୁଁ ତ ଏ ଂ ବିଶ୍ୱବାସ
ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀୋକୃ ତ। ବିଭିନ୍ନ େମାଣ ଓ ତର ୂଳ କେଖା ପାଇଁ ପାଠ
ାକନ ଇିଂରାଜୀ ସିଂସ୍କରଣକର ଦିଆୋଇଥି ା ହାଇପରେିଙ୍କ କଦଖି
ପାରିକବ ।
୨
ମଦନ ଯମାହନ େଧାନ ଯହଉଛନ୍ତି, ଓଡିର୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ାର ଅତିରିକ୍ତ ନିଯଦଶର୍କ ଏ ଂ ଓଡିର୍ାର ଯ ୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଧିକାରୀ
( ାହକ ଜନିତ ଯରାଗ), ତଥା ପୂ ଶତନ କାେଶୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ାହକ ଜନିତ ଯରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ। ଅମିରିର୍ ଦର୍ତ୍ ଯହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂସ୍ଥା, ଭୁଁ ଯନଶ୍ୱର (ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫାଉଯେସନ୍ ଅଫ୍ ଇେିଆ) ର ଏପିଯଡଯମାଯୋଜି ର ଅତିରିକ୍ତ େଯଫସର। ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର ଯହଉଛନ୍ତି ନ କୃ ଷ୍ଣ
ଯଚୌଧୁଁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯ ଷ୍ଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର ନିଯଦଶର୍କ ଏ ଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ
ି ାର୍ ଅନୁଁ ସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା, ମୁଁମିାଇର େଯଫସର ।
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ମୟୋକେରିଆ

ମୟାଯେରିଆ ଯହଉଛି ଏକ ଜୀ ନ ନାର୍କ ଯରାଗ ୋହାକି ପଲାସଯମାଡିୟମ କୀଟାଣୁଁ ଦ୍ୱାରା ଯହାଇଥାଏ ଓ ମାଇ ଆଯନାଫି େିସ ନାମକ
ଏକ ମର୍ା ଏହାର ାହକ ଯହାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସ ସୟା ୋହାକି ଯି ର୍ଷ୍ କରି କ୍ରାନ୍ତି ଳୟ ଅଂଚଳର ନିମନ
ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଗଶର ଯଦର୍ଗୁଁଡକ
ି ଯର େେ େେ ଯୋକଙ୍କୁଁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ମୃତୁଁୟ ମୁଁଖକୁଁ ଯନଇୋଏ। ଶ୍ୱ
ି ମୟାଯେରିଆ ି ରଣୀ
(ୱାେଶଡ ମୟାଯେରିଆ ରିଯପାଟଶ) ୨୦୧୯ ମୁଁତା କ ୨୦୧୮ଯର ପୃଥି ୀର ୮୬ଟି ଯଦର୍ ମୟାଯେରିଆଯର େଭା ତ
ି ଯହାଇଥିଯେ ଓ ୪
େେ ଯୋକ ଏଥିଯର ୋଣ ହରାଇଥିଯେ। ଯେଉଁଥିରୁଁ ଦୁଁ ଇ-ତୃ ତୀୟାଂର୍ ଥିଯେ ୫ ଷ୍ଶରୁଁ କମ ୟସର ର୍ିର୍ୁଁ। ଆହୁଁ ରି ମଧ୍ୟ ୧୯ଟି ସାହାରା
ଉପମହାଯଦର୍ୀୟ (ସ -ସାହାରା) ଅଞ୍ଚଳଯର ଓ ଭାରତଯର ଥିଯେ ପୃଥି ୀର ୮୫ େତିର୍ତ ମୟାଯେରିଆ େଭା ତ
ି । ଭାରତଯର ୪୬ ରୁଁ
୯୪ େେ ଯୋକ ମୟାଯେରିଆ ଗ୍ରସ୍ତ ଯହାଇ ୋୟ ୧୮ ହଜାର ପେଶୟନ୍ତ ଯୋକ ମୃତୁଁୟ ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯରାଗର ସ ସୟା ୁ କନଇ
ଏହି ି ରଣୀର ମୂଳ କଥାଟି ଥିୋ ଯେ –
“ଯ ଶ୍ୱ
ୈ କ
ି ସ୍ତରଯର ୨୦୦୦ ରୁଁ ୨୦୧୫ ମଧ୍ୟଯର ହୁଁ ସଂଖୟାଯର ମୟାଯେରିଆ ଯରାଗୀଙ୍କୁଁ ଞ୍ଚାଇ ା ସମ୍ଭ ଯହାଇଥିୋ।
ହୁଁ ଯଦର୍ କର ଯେଉଁଠି ମୟାଯେରିଆର ସ ସୟା ଏକବ ଯସଯତଟା ଅଧିକ ନୁଁ ଯହଁ ଯସସ ୁଁ ଯଦର୍ରୁଁ ମୟାଯେରିଆ ଖୁଁ
ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ନିମଶୁଁଳ ଯହ ା ଦିଗଯର ଗତି କରୁଁଛି। ଯତଯ ଏହି ଦିଗଯର ଯହଉଥି ା େଗତିର ପରିମାଣ କମ ଯହ ାଯର
ୋଗିଛ।ି ଗୁଁରୁଁତ୍ୱପୂଣଶ େେୟ ଗୁଁଡକ
ି ୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ା ହୁଁ ଏତ ସମ୍ଭ ନ ଯହାଇପାଯର।”
ଯକାଭିଡ-୧୯ ଆସି ା ପୂ ଶରୁଁ ଏକ ମୟାଯେରିଆ ମୁଁକ୍ତ ଶ୍ୱ
ି ଗଠନ ପାଇଁ ଆ ର୍ୟକ ସମ୍ପଦ ା ସାଧନ ସୀମିତ ଯହାଇ ସାରିଥିୋ। ୋହାକି
ଏହି ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁକା େ
ି ା ପାଇଁ ଏକ ଆହିାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିୋ। ଯକଭିଡ-୧୯ ପଯର ଏହା ଆହୁଁ ରି ଉଗ୍ର ଯହ ।

ମୟୋକେରିଆ ଉପକର କ ୋଭିଡ-୧୯ର େଭୋବ

ସମ୍ପ୍ରତି କଯରାନା ମହାମାରୀର ତୀବ୍ର ଓ ଅଦ୍ଭୁଁତପୂ ଶ େସାର ଯହତୁଁ ଏହାକୁଁ ଯରାକି ା ପାଇଁ ଶ୍ୱ
ି ର ଅଧିକାଂର୍ ଯଦର୍ଯର ଦୃ ଢ େତିଯଷ୍ଧକ
ପଦଯେପ ନିଆୋଇଛି। ଏଯ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂର୍ ଅଂଚଳଯର ତାୋବନ୍ଦ ପାଳନ କରାୋଉଛି। ୋହା ଫଳଯର ଶ୍ୱ
ି ର ଅଧିକାଂର୍
ଯଦର୍ଯର ଏହା ଜୀ ନ, ଜୀ କ
ି ା ଓ ଫୁଁ ସଶତ ସମ୍ପକିତ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ େଭା ତ
ି କରିଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ା ଯକ ଳ ଏହି ମହାମାରୀକୁଁ
ଯରାକି ା କାେଶୟଯର ୟସ୍ତ ରହୁଁ ଛ।ି ସ୍ଥିତକ
ି ୁଁ ଯଦଖି ୋହା ଜଣାପଡୁଁ ଛି ଶ୍ୱ
ି , ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ା ୟ ସ୍ଥା
ଏହି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପୂ ର
ଶ ୁଁ େସ୍ତୁଁତ ନ ଥିୋ ୋହାପାଇଁ ଏଯ ଆମକୁଁ ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯସ ା ଉପଯର ଥି ା ଚିନ୍ତାକୁଁ ଆମୂଳଚୁଁ ଳ
ପରି ର୍ତ୍ଶନ କରି ାକୁଁ ପଡୁଁ ଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମର ଅଧିକାଂର୍ ଧ୍ୟାନ ଯକାଭିଡ-୧୯ ଉପଯର ସନ୍ନିଯ ର୍ିତ ଯହ ା ଫଳଯର ନିମନ ଓ
ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଗଶର ଯଦର୍ଗୁଁଡକ
ି ଯର ଅନୟାନୟ ସଂକ୍ରାମକ ଯରାଗ ଯେପରିକି ହୁଁ ୟମାନ ଇମୁଁୟଯନାଯଡଫି ସଏ
ି ନସୀ ଭୂତାଣୁଁ (ଏଚଆଇଭି),
ଟୁଁ ୟ ରଯକାଯୋସିସ (ଟି )ି , ମୟାଯେରିଆ ଆଦିର େଭା କୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ାପାଇଁ ଚାେିଥି ା କାେଶୟରୁଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନ ଅନୟତ୍ର ହଟି ାଯର
ୋଗିଛ।ି ୋହା ଫଳଯର ଭାରତଯର ଯ ର୍ ସଫଳ ଭା ଯର ଚାେିଥି ା ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ହୁଁ ଏତ ାଧାୋପ୍ତ ଯହାଇପାଯର।
ଯି ର୍ଷ୍କରି ତାୋବନ୍ଦ କାରଣରୁଁ ମୟାଯେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ଉଯଦର୍ୟଯର କରାୋଉଥି ା ରକ୍ତପରୀୋ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆ ର୍ୟକ ଯହଉଥି ା
ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ଗୁଁଡକ
ି ର ଯୋଗାଣଯର ାଧା ପହଞ୍ଚୁଁଛ।ି
ଯି ର୍ଷ୍କରି ମୟାଯେରିଆର ନିଦାନ ା ଚିହ୍ନଟ ଏ ଂ ଔଷ୍ଧ କିଣାଯର
ସମସୟା ସୃଷ୍ଟି ଯହଉଛି। ଯସହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଯର ମୟାଯେରିଆ େତିଯଷ୍ଧକ କାେଶୟଯର ୋଗିଥି ା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକମଶୀମାଯନ ଏଯ
ଯକାଭିଡ-୧୯ େତିଯରାଧକ କାେଶୟଯର ୋଗିରହି ା ଫଳଯର ନିୟ ିତ ମୟାଯେରିଆ ନିରୀେଣ ଓ େତିଯଷ୍ଧକ କାେଶୟକ୍ରମଯର ାଧା
ପହଞ୍ଚି ା ସ୍ୱାଭା କ
ି । କିନ୍ତୁଁ ନିରନ୍ତର ଚାେିଥି ା ସଠିକ୍ େେଣ ଆଧାରିତ ନିରୀେଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଫଳଯର ଏହି କୀଟାଣୁଁ ାହିତ ଯରାଗର
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭ ଯହାଇ ପାରୁଁଥିୋ। ଏହା ୟତୀତ ଅନୟାନୟ ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ
ସିଞ୍ଚନ, ସକ୍ରୀୟ ନିରୀେଣ ଆଦି ମଧ୍ୟ ାଧାୋପ୍ତ ଯହ ।
ଏ ସ ୁଁ ର ଉଦ୍ଧଶଯର ଯକଯତକ ଯେତ୍ରଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ ଯକାଭିଡ-୧୯ର େେଣ ଗୁଁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଏକାପରି। ଯେପରିକି ର୍ରୀରଯର େଗାତର
ଜ୍ୱର, ଫଲ ୁ ବା ଥଣ୍ଡା ଓ କାର୍ ପରି େେଣ ଓ ନିଶ୍ୱାସେଶ୍ୱାସଯର କଷ୍ଟ ଯହ ା ପରି େେଣ ଘଟଣାକୁଁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମହାମାରୀ
ପରିସ୍ଥିତଯି ର ଏହି େେଣ ସହିତ ଯରାଗୀଟିଏ ଆଉ ହୁଁ ଏତ ମୟାଯେରିଆର ସଠିକ୍ ନିଦାନ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇ ନ ପାଯର। ରଂ ଏପରି େେଣ
ଥି ା ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁଁ ସଙ୍ଗକରାଧକର ରଖାୋଇ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଚିକତ୍ସ
ି ା କରାୋଇପାଯର। ଯସହି ସମୟଯର ଯକାଭିଡ-୧୯ର ୋଥମିକ
ଚିକତ୍ସ
ି ା କାଳଯର ମୟାଯେରିଆ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇଁ ୟ ହୃ ତ ଔଷ୍ଧକୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଚିକତ୍ସ
ି ା ଓ ଯୋଫି ୋକ୍ସିସ (ବା ପ୍ରତିକରାଧ ଭାକବ
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ବୟବହୃ ତ, ବିକେଷ ରି କ ାଭିଡ-୧୯ ଜନିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ୍ୀଙ୍କ) ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଗୋ। ୋହାଫଳଯର ଏହା ସ ୁଁ ଔଷ୍ଧର ଚାହିଦା
ୃ ଦ୍ଧି ପାଇୋ। ଏହି ସ ୁଁ ଷ୍
ି ୟଗୁଁଡକ
ି ମୟାଯେରିଆ ନିରାକରଣ କାେଶୟକ୍ରମଗୁଁଡକ
ି ର ପେଯେଦ କରି ।
ଯସଇଥିପାଇଁ ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର ଶ୍ୱ
ି ମୟାଯେରିଆ କାେଶୟକ୍ରମର ନିଯଦ୍ଧଶର୍କ, ଡା ଯପଯରା ଆଯୋଂଯସା ଗତ ୨୫ ାର୍ଚ୍୍ ୨୦୨୦
ତାରିଖଯର େତି ମୟାଯେରିଆ େଭା ତ
ି ଯଦର୍କୁଁ ଏକ ାର୍ତ୍ଶା ଯଦଇଛନ୍ତି ଯେ –
“ଅପଣ ାନଙ୍କର ମୟାଯେରିଆ ନିରାକରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଯେପରି େତିଯଷ୍ଧକ, ନିଦାନ ଏ ଂ ଚିକତ୍ସ
ି ା
କାେଶୟଗୁଁଡକ
ି ୁଁ ଦୁଁ ଶଳ କରାଅ ନାହିଁ। େଦି ଯକହି ମୟାଯେରିଆ େ ଣ ଅଞ୍ଚଳଯର ରହୁଁ ଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁଁ ଜ୍ୱର ଯହଉଛି ଯତଯ
ତାଙ୍କର ତୁଁ ରନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ ପରୀୋ କରାୋଇ ଆ ର୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ା ଯୋଗାଇ ଦିଆେି ା ଉଚିତ।“
୨୫ ଅଯେେ ୨୦୨୦ଯର ଶ୍ୱ
ି ମୟାଯେରିଆ ଦି ସ ଅ ସରଯର ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ ଏକ ସତକଶ ାଣୀ ଦିଆୋଇ
କୁଁ ହାୋଇଥିୋ ଯେ ୨୦୧୮ ତୁଁ ଳନାଯର ସାହାରା ଉପମହାଯଦର୍ୀୟ (ସ -ସାହାରା) ଅଂଚଳଯର କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀ ଣ୍ଟନ
ଅଭିୋନ ଗଭୀର ଭା ଯର େଭା ତ
ି ଯହ ା ସହିତ ନିଦାନ ଓ ଔଷ୍ଧ ତ
ି ରଣ େଭା ତ
ି ଯହ ା ଫଳଯର ଏହା ମୟାଯେରିଆ ଜନିତ
ମୃତୁଁୟକୁଁ ଦ୍ୱିଗୁଁଣିତ କରିପାଯର। ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ ଯଦର୍ ଗୁଁଡକ
ି ୁଁ ତୀବ୍ର ଗତିଯର ଆଯଗଇ ସ -ସାହାରା ଆଫ୍ରି କୀୟ
ଯଦର୍ଗୁଁଡକ
ି ଯର ଯକାଭିଡ-୧୯କୁଁ ଯନଇ ଯଦଖା ଯଦଇଥି ା ଏହି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁଁହୁଁର୍ତ୍ଶଯର ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ସଠିକ ଭା ଯର
ଚଳାଇ ରଖି ା ଦର ାର ଓ କସଥିପାଇଁ ଅତୟା ର୍ୟକ ମୟାଯେରିଆ େତିଯଷ୍ଧକ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ା ଉଚିତ। ଏହି ସଯନ୍ଦର୍
ସଠିକ୍ ସମୟଯର େଦାନ କରାୋଇଛି କିନ୍ତୁଁ ଅଧିକ ମୟାଯେରିଆ େ ଣ ଓ ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଥଶଦାନ କରୁଁଥି ା
ଯଦର୍ମାନଙ୍କ ଭିତକର ସା ଞ୍ଜସୟ ରହିବ ି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ଷ୍
ି ୟ।

ଭୋରତ ତଥୋ ଓଡ଼ିଶୋ ପରି ମୟୋକେରିଆ େବଣ ରୋଜୟକର ଏହୋର େଭୋବ
ଭାରତର ଉର୍ଚ୍ ମୟାଯେରିଆ େ ଣ ରାଜୟ ଓଡିର୍ାଯର ଫାେସିଫାରମ ମୟାଯେରିଆର େଭା ରାଜୟର ଦୁଁ ଇ-ତୃ ତୀୟାଂର୍ ଜିଲ୍ଲାଯର ଅନୁଁ ଭୂତ
ଯହାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡିର୍ାଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ ତଦଜନିତ ମୃତୁଁୟର େଭା
ହୁଁ ପରିମାଣଯର କମ ଯହାଇସାରିଛ।ି ୨୦୧୬
ତୁଁ ଳନାଯର ୨୦୧୯ଯର ମୟାଯେରିଆ ମୃତୁଁୟ ପରିମାଣ ୯୦ େତିର୍ତ କମିଛ।ି କିନ୍ତୁଁ େଦି େତିଯଷ୍ଧକ ୟ ସ୍ଥା ଦୁଁ ଳ
ଶ ହୁଁ ଏ ଯତଯ
ରାଜୟଯର ମୟାଯେରିଆ େତୟା ର୍ତ୍ଶନର ଅଯନକ ଆର୍ଂକା ରହୁଁ ଛ।ି ୨୦୧୭ ରୁଁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟଯର ଓଡିର୍ାଯର ମୟାଯେରିଆର େଭା ହ୍ରାସ
ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇେଖୁଁଣ୍ଟ ଥିୋ। ଶ୍ୱ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ େକାର୍ିତ ଶ୍ୱ
ି ମୟାଯେରିଆ ି ରଣୀ (ୱାେଶଡ ମୟାଯେରିଆ ରିଯପାଟଶ)
୨୦୧୮ ମୁଁତା କ ଓଡିର୍ାଯର ମୟାଯେରିଆ ହ୍ରାସ ପାଇ ା କାରଣରୁଁ ଭାରତର ମୟାଯେରିଆ ମାନଚିତ୍ରଯର ପରି ର୍ତ୍ଶନ ଆସିଛ।ି ଭାରତଯର
୨୪ େତିର୍ତ ମୟାଯେରିଆ ହ୍ରାସ ପାଇ ାର ଏକ ଡ କାରଣ ଯହଉଛି ଯେ ଓଡିର୍ାଯର ମୟାଯେରିଆର େଭା ୮୧ େତିର୍ତ କମି ୋଇଛି।
ଓଡିର୍ାଯର କରାୋଇଥି ା ଦୁଁ ଗମ
ଶ ଅଂଚଳଯର ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଦମନ) ଯୋଜନାଯର ସମୂହ ମୟାଯେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଯୋଗୁଁ
ଏହା ସମ୍ଭ ପର ଯହାଇ ପାରିଛ।ି ଏହି କର୍ଯାଜନାକର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ୨୦୧୭ ମସିହାଯର ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ବା କ୍ଲାବାେ ଫୁ ଣ୍ଡରୁ
ମୟାଯେରିଆ ଆଦିର ଦମନ ପାଇଁ ଓଡିର୍ାକୁଁ ୧.୧ ଯକାଟି ଟଙ୍କାର କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀ ତ
ି ରଣ ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯୟ ରିଥିୋ । ଯସ
ୋହାଯହଉ ଓଡିର୍ାଯର ଚାେିଥି ା ନିୟ ିତ ମୟାଯେରିଆ ସଯ ଶେଣ ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ଭୁଁେିେି ା ଯକୌଣସି ମଯତ ଠିକ ନୁଁ ଯହଁ ଯେଯହତୁଁ ରାଜୟଯର
ମୟାଯେରିଆ ଯ ାଝ କମି ାର ଏହା ଯଗାଟିଏ ଡ କାରଣ।
ଉଷ୍ମ ମେଳୀୟ ଜଳ ାୟୁଁଯର ଓଡିର୍ାର ଯେଉଁ ଅଂଚଳଯର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଷ୍ଶା ଅଧିକ, ଜଙ୍ଗେୀ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳ ଯସଠାଯର ଯମୌସୁଁମୀ
ଆଗମନ ପଯର ଜୁଁ ନରୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନମ
ି ାସ ପେଶୟନ୍ତ ମୟାଯେରିଆର ଭୟ ୋଗି ରୁଁଯହ। ଯସଥିପାଇଁ ତାର ତିନମ
ି ାସ ପୂବ୍ରୁ ମୟାଯେରିଆ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାର୍ୀଳ କରାୋଇଥାଏ ଓ ମାର୍ଚ୍ଶ ଠାରୁଁ ମଇ ମାସ ପେଶୟନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ ଦମନ କାେଶୟଯର ୋଗୁଁଥି ା
ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ରକ୍ତ ପରୀୋ ସରଞ୍ଜାମ (ଯଟଷ୍ଟ କିଟ), ମୟାଯେରିଆ େତିଯଷ୍ଧକ ଔଷ୍ଧ ଯେପରିକି ଯକଲାଯରାକୁଁ ଇନ ଓ
ହାଇଯରାକ୍ସିଯକଲାଯରାକୁଁ ଇନ, ଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ କରାୋଉଥି ା ଔଷ୍ଧ ସହିତ େନ୍ତ୍ରପାତି ଏ ଂ କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀ
ଯୋଗାଇ ଦିଆେି ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହିଛ।ି
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କିନ୍ତୁଁ ସାରା ଯଦର୍ ୟାପୀ ୋଗୁଁ କରାୋଇଥି ା ତାୋବନ୍ଦକର ଏହି ସ ୁଁ ଗୁଁରୁଁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ େସ୍ତୁଁ ତ ି େଭା ତ
ି ଯହାଇଛି । ଆହୁଁ ରି ମଧ୍ୟ ୨୦୧୭
ମସିହାରୁଁ ଯୋକଙ୍କୁଁ ତ
ି ରଣ କରାୋଇଥି ା ମର୍ାରୀ ଗୁଁଡକ
ି ପାଖାପାଖି ଅଯଢଇ ଷ୍ଶ ପଯର ନଷ୍ଟ ଯହାଇ ୋଇ ସାରି ଣି। କର୍ଯାଜନା
ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେରୁଁ ପୁଁଣି ଥଯର ୨୦୨୦ ମସିହାଯର ମର୍ାରୀ ଯୋଗାଇଯଦ ା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାୋଇଥିୋ। ଏଥିପାଇଁ
ସଯ ଶେଣକାରୀମାଯନ େତି ଜିଲ୍ଲାଯର ଘରକୁଁ ଘର ୋଇ ସଯ େ
ଶ ଣ ି ରଣୀ ଓଡିର୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଭ
ି ାଗ ନିଯଦଶର୍କଙ୍କୁଁ ପଠାଇ ା କଥା। କିନ୍ତୁଁ
ତାୋବନ୍ଦ ସମୟଯର ୋତାୟାତ ଉପଯର େଗାୋଇଥି ା ଭ
ି ିନ୍ନ େତି ନ୍ଧକ କାରଣରୁଁ ଏହି ସଯ େ
ଶ ଣ ାଧାୋପ୍ତ ତଥା ଳ
ି ମ୍ବିତ ଯହ ।
ଯସଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତଯର କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀ ମିଳି ା େକ୍ରିୟା ଳ
ି ମ୍ବିତ ଯହ । ସମ୍ପ୍ରତି ସଯନ୍ଦହ ମଧ୍ୟ ଉପୁଁଜେ
ି ାଣି ଯେ
ମୟାଯେରିଆ ଦମନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆୋଉଥି ା ମର୍ାରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଥଶ ସମସୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯହାଇପାଯର। ସାରା ଶ୍ୱ
ି ଯକାଭିଡ୧୯ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୋଗିପଡିଥି ା କାରଣରୁଁ ମୟାଯେରିଆ ଓ ଅନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମିଦ୍ଧୀୟ ସମସୟାଗୁଁଡକ
ି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଯେତ୍ରରୁଁ
ଧ୍ୟାନ
କହଇଛି। ଯସହିପରି ମଇ ଏ ଂ ଜୁଁ ନ ମାସଯର ଓଡିର୍ାଯର ଅନୟରାଜୟରୁଁ ଆସିଥି ା େ ାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟ ମୟାଯେରିଆ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉଦୟମ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆହିାନ ହବା ଦର ାର।
ଯର୍ଷ୍ଯର, େଦି ଯ ଶ୍ୱ
ୈ କ
ି , ଜାତୀୟ ଏ ଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ସଠିକ୍ ଉଦୟମ କରା ନ ୋଏ ଯତଯ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାେିଥି ା ଯକାଭିଡ-୧୯
ମହାମାରୀର (ୋହାର ଅନ୍ତ ଏଯତ ର୍ୀଘ୍ର ଯହ ାର ଆର୍ା ଯଦଖାୋଉ ନାହିଁ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଚାେିଥ ା କାେଶୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟଯର ମୟାଯେରିଆ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶକ୍ରମ ାଧାୋପ୍ତ ଯହ । ଯତଣୁଁ ଏହି ପୁରାତନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସୟା ରହିଥି ା ମୟାଯେରିଆକୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯର ରଖି ା ପାଇଁ
ଚାେିଥି ା ଭ
ି ିନ୍ନ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ଚାେୁଁ ରଖି ା ପାଇଁ ଏଠାଯର ଯକଯତକ ପରା େ୍ ଦିଆ ର୍ଯାଇଛି।
•
•

•

•

•

•

ଏଯ ର ଯକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀରୁଁ ଯଗାଟିଏ ର୍ିୋ ମିଳଛ
ି ି ଯେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ାକୁଁ ଆହୁ ରି ୍ୁରୁତ୍ୱପୂଣ୍ ଭାକବ ଚିନ୍ତା କରି ାକୁଁ
ଯହ ।
ଯକାଭିଡ-୧୯ର େତିଯଷ୍ଧକ ଓ ଅ ଯରାଧ ସହିତ ମୟାଯେରିଆ େତିଯରାଧୀ କାେଶୟକ୍ରମ ଉପଯର ବିକେଷ ରି ମୟାଯେରିଆ
େ ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯର ଆ ର୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆେି ା ଉଚିତ। ଏଠାଯର ମୟାଯେରିଆ ନିରୀେଣ ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ସକ୍ରୀୟ ରଖାେି ା,
ଯରାଗଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିଦାନ ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ମଜ ୁଁ ତ କରାଇ ା, ଯଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ତରଯର ଚିକତ୍ସ
ି ା ୟ ସ୍ଥା ଚାେୁଁ ରଖି ା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ାର
ସ୍ତରକୁଁ ଠିକ ରଖି ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହିଛ।ି
ଯେ ଯକୌଣସି ମଯତ ମୟାଯେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯେପରିକି କୀଟନାର୍କ ୟ ହୃ ତ ମର୍ାରୀର ତ
ି ରଣ ଏବିଂ ଘର ଭିତଯର
କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ ଚାେୁଁ ରହି ା ଆ ର୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଯମଡିକାେ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ା ୟ ସ୍ଥାର
ବୟବହାର ରି ଯହ ।
ଯକାଭିଡ-୧୯ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଆୋଉଥି ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯଚତନତା କାେଶୟକ୍ରମଗୁଁଡକ
ି ସହିତ ସମନିିତ ଢଙ୍ଗଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ
ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକ
ି ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦଯେପ ଚାେୁଁ ରହି ା ଆ ର୍ୟକ। ଏହାକୁଁ ଆମ ଯଦର୍ଯର ୋଥମିକତା ଯଦ ାକୁଁ
ଯହ କାରଣ ଅନୟାନୟ ଯଦର୍ ଯେପରିକି ଚୀନ, ୟୁଁ ଯରାପ ଏ ଂ ଆଯମରିକାଯର ମୟାଯେରିଆ େଭା ତ
ି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। କସଥିପାଇଁ
ଯକାଭିଡ-୧୯ଏ ଂ ମୟାଯେରିଆର ପାଦୃ ଭା (କ ା-କ ାରବିଡ଼ ଣ୍ଡିସନ) ଷ୍
ି ୟଯର ଆମ ପାଖଯର ଯି ର୍ଷ୍ େମାଣ ନାହିଁ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟଯର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଁଡକ
ି ୁଁ ହୁଁ ଅତିରକ୍ତ
ି େମତା ମିଳଛ
ି ।ି ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତଯର ମୟାଯେରିଆ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉନମଳନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିର୍ି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଜନାମାନ ତିଆରି କରି ା ଉଚିତ। ାସ୍ତ ଯର ଏହାକୁଁ
ସ୍ୱେତାର ଏକ ୟାପକ କାେଶୟକ୍ରମ ଭା ଯର େସ୍ତୁଁ ତ କରାେି ା ଉଚିତ ୋହାଦ୍ୱାରା ଭ
ି ିନ୍ନ ସିଂକ୍ର ଣ ଓ ୀଟାଣୁ ାହିତ
ଯରାଗଗୁଁଡକ
ି ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭ ଯହାଇ ପାରି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ାହକ ଜନିତ ଯରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଏ ଂ ଏ ି ୃ ତ କରା୍ ନିରୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମ ପେରୁଁ ତୁଁ ରନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ
ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସମନିୟ ରୋକରି କାେଶୟକ୍ରମ କରାେି ା ଆ ର୍ୟକ। ୋହାଫଳଯର ଏହାର ତୁଁ ରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରାେି ା ସମ୍ଭ ଯହାଇ ପାରି । ଇତି ମଧ୍ୟଯର ଏ ି ୃ ତ କରା୍ ନିରୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମ ତାର ସାପ୍ତାହିକ କରା୍ ୋଦୁଁ ଭଶା ସମ୍ପକିତ
ବିବରଣୀ ୨୦୨୦ ମସିହାର ଅଷ୍ଟ ସପ୍ତାହ ର୍ଯାଏ େକାର୍ କରିଅଛି । (କସଥି ଧ୍ୟରୁ ଦୁ ଇଟି ବିବରଣୀ, ଏହି ନୀତିପତ୍ରର ଇିଂରାଜୀ
ସିଂସ୍କରଣ କେଖା କହୋ ପକର ପ୍ର ାେ ପାଇଛି)। ଅଥଚ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯, ମୟାଯେରିଆ ଓ ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକ
ି ର
ଆ ଭ
ି ାଶ ଓ ୋଦୁଁ ଭାଶ ଉପଯର େମାଣ ଯଦ ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହିଛ।ି ଏ ି ୃ ତ କରା୍ ନିରୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମର ରାଜୟ ତଥା
ଜିୋସ୍ତରୀୟ ର୍ାଖାଗୁଁଡକ
ି ଏହି ସମୟଯର ଅଧିକ ସକ୍ରୀୟ ଯହାଇ ଏହି ସବୁ େମାଣ େସ୍ତୁଁ ତ କରି ା ଉଚିତ।
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This is the eighth NCDS policy brief in the COVID-19 series. The other seven have been on analysis of cases
across countries and provinces of China (PB12NCDS, 20 March 2020), on behavioural biases that could
lead to panic like asking health care professionals to leave rented premises (PB13NCDS, 25 March 2020),
on strengthening COVID hospitals and concerns of community transmission in Odisha (PB14NCDS, 28
March 2020), କ ାଭିଡ-୧୯ ହା ାରୀ ସ ୟକର ପୁଷ୍ଟି ର ଖାଦୟର ଉପକର୍ଯା୍ିତା (PB15NCDS, 7 April 2020), which is an Odia
translation of “Maintaining a healthy diet during COVID-19 pandemic” prepared by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations, a cross-country analysis of positive cases and testing (PB16NCDS, 11
April 2020), frequently asked questions on rapid antibody test (PB17NCDS, 20 April 2020; ର୍ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସିଂସ୍କରଣ,
PB17aNCDS, 23 April 2020), and on movement of migrant labourers (PB18NCDS, 27 April 2020; ର୍ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ
ସିଂସ୍କରଣ, PB18aNCDS, 3 May 2020).
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