
األسرة    ورعاية الصحة وزارة

كوفيد         ضد حربها في كبيرا إنجازا تحقق 19الهند

يوميا         شخص مليون من ألكثر اختبارات بإجراء تقوم الهند

كوفيد          لفيروس اليومية االختبارات عدد بزيادة التزامها من الهند      19انطالقا تقوم يوميا، شخص مليون لتشمل
كوفيد         ضد حربها في كبيرة إنجازات بتحقيق التي.       19اليوم والمنسقة والمركزة الجدية الجهود على وكدليل

والعشرين               األربعة خالل في اختبار مليون بإجراء الهند قامت الواليات، وحكومات المركزية الحكومة بها تقوم
    . إجراء  تم وقد الماضية .1023836ساعة يوميا           عينة مليون بأخذ تعهدها الهند حققت وبذلك باألمس اختبار

من              أكثر إلى تمت التي االختبارات عدد إجمالي وصل اإلنجاز هذا تحقيق . 3.4ومع اختبار   مليار

        . األسابيع       أثناء اليومية االختبارات عدد متوسط يشير كما كبيرا ارتفاعا اليومية االختبارات عدد ارتفع وقد
كوفيد           اختبارات تعزيز في كبيرا تقدما تحقيق إلى األخيرة . 19الثالثة الهند     أنحاء كافة في



االتحادية        واألقاليم الواليات من الواردة للمعلومات إجراء     ووفقا في قدما مضت صارمة،الاختبارات هذه التي
معدل    فإن  في انخفاض اإليجابية هناك أن    و. الحاالت من الرغم عدد  على في   زيادة سيؤدي بدايةاالختبارات

معدل   األمر  ارتفاع اإليجابية إلى إال  الحاالت العدد   ، هذا أخرى     سينخفض أن بتدابير يقترن عندما النهاية في
الفعالة         السريرية واإلدارة الفعال والتتبع الفوري العزل تتم  مثل .التي المناسب   الوقت في

جانب  و االختبارات إلى ال  ، تعزيز أدت المركزية     قرارات فقد الحكومة اتخذتها والتي بالسياسات المتعلقة
االختبارات        إجراء تيسير إلى االتحادية واألقاليم .     كافة في والواليات من  هذا عزز وقد البالد علىقدرة الأنحاء

.اتاالختبارإجراء  اليومية 

شبكة    ساهمت . مختبرات كما اإلنجاز      هذا تحقيق في المحسنة الدولة  والتشخيص قوية اليوم تمتلك شبكة
و    منها مختبًرا  983 ،مختبًرا 1511من مكونة  الحكومي القطاع :528في  . وتشمل   خاًصا مختبًرا

778     اختبار بإجراء تقوم : )RT PCRمختبر الفعلي    الوقت حكومة   458في مختبر 320+ مختبر
(خاص

615     اختبار بإجراء تقوم حكومي   TrueNat( 491مختبر خاص  124+ مختبر (مختبر

118     اختبار بإجراء تقوم حكومي   CBNAAT( 34مختبر خاص  84+ مختبر (مختبر

الموثوق    و المعلومات جميع على واالستشارات      بها للحصول واإلرشادات الفنية المشكالت حول والمحدثة
زيارة  19بكوفيد المتعلقة  يرجى https://www.mohfw.gov.in :موقع  ،

MoHFW_INDIA@أو 

المتعلقة     و الفنية االستفسارات إرسال  Technicalquery.covid19@gov.in :إلى 19بكوفيد يمكن

إرسال    يمكن على   كما األخرى CovidIndiaSeva@أو  ncov2019@gov.inاالستفسارات

بشأن      و استفسارات أي وجود حالة ورعاية        19كوفيد في الصحة لوزارة التابع المساعدة بخط االتصال يرجى ،
(.  1075أو  23978046-11-91+األسرة:   ( مجاني  الخاصة   بقائمة وتتوافر رقم المساعدة خطوط أرقام

كوفيد   بالواليات  بخصوص االتحادية :19واألقاليم التالي    الموقع على
https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
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