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PM to launch Pan India Rollout of COVID-19 Vaccination drive on 16
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Over 3000 sites across all States and UTs to be virtually connected during

the launch

Around 100 beneficiaries to be vaccinated at each site on the inaugural day
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Prime  Minister  Shri  Narendra  Modi  will  launch  the  pan  India  rollout  of

COVID-19 vaccination drive on 16th January,  2021 at  10:30 AM via video

conferencing.  This will be the world’s largest vaccination program covering the

entire length and breadth of the country.  A total of 3006 session sites across all

States  and  UTs  will  be  virtually  connected  during  the  launch.  Around  100

beneficiaries will be vaccinated at each session site on the inaugural day.

This vaccination programme is based on the principles of priority groups to be

vaccinated and Health Care workers, both in government and private sectors

including ICDS workers, will receive the vaccine during this phase. 

The  vaccination  programme  will  use  Co-WIN,  an  online  digital  platform

developed  by  Union  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare,  which  will

facilitate  real  time  information  of  vaccine  stocks,  storage  temperature  and

individualized  tracking  of  beneficiaries  for  COVID-19  vaccine.  This  digital

platform will  assist  programme managers  across  all  levels  while  conducting

vaccination sessions.



A dedicated 24x7 call centre – 1075 –  has also been established for addressing

the queries related to COVID-19 pandemic, vaccine rollout and the Co-WIN

software.

Adequate  doses  of  both  COVISHIELD  and  COVAXIN  have  already  been

delivered across the country to all  States/UTs with the active support of the

Ministry of Civil Aviation. These have been further delivered by the State/UT

governments  to  the  districts.  All  preparations  are  in  place  to  initiate  the

programme on the principles of Jan Bhagidari.

***



الوزراء   رئيس مكتب

- كوفيد         ضد للتطعيم الهند عموم حملة يطلق الوزراء يناير 16يوم  19رئيس

من    أكثر إطالق         3000ربط خالل االتحادية والمقاطعات الواليات جميع في افتراضياً موقع

الحملة

حوالي   الحملة       100تطعيم إطالق يوم موقع6 كل في شخص

الصحفي   اإلعالم مكتب

 : النشر  ٢٠٢١يناير  ١٤تاريخ

    / يوم       مودي ناريندرا السيد الوزراء رئيس يقوم أن المقرر عموم   2021يناير  16من حملة بإطالق

- كوفيد    ضد للتطعيم .19الهند كونفرنس          الفيديو تقنية عبر صباًحا والنصف العاشرة الساعة وذلك ،

   . ربط             يتم وسوف البالد أنحاء جميع يشمل حيث العالم مستوى على للتطعيم برنامج أكبر هذا ويعد

3006  . سيتم           كما الحملة إطالق خالل افتراضياً االتحادية والمقاطعات الواليات جميع في موقع

حوالي   .100تطعيم الحملة        إطالق يوم موقع كل في شخص

حيث        معينة لفئات األولوية التطعيم برنامج العاملون      ويعطي المرحلة هذه خالل اللقاح على يحصل

ضمن               العاملون ذلك في بما والخاص، الحكومي القطاعين من كل في الصحية الرعاية مجال في

. األطفال     لرعاية المتكاملة الخدمات برنامج

منصة     التطعيم برنامج الصحة        Co-WINيستخدم وزارة أنشأتها اإلنترنت على رقمية منصة وهي ،

-         . كوفيد    لقاح مخزون حول آنية معلومات المنصة وتوفر االتحادية بالحكومة األسرة ودرجة 19ورعاية

       . على      البرامج مديري الرقمية المنصة هذه ستساعد منه للمستفيدين الفردي والتتبع تخزينه حرارة

. التطعيم      جلسات إجراء خالل المستويات جميع

رقم     تخصيص تم للحصول           1075كم الساعة مدار على األسبوع أيام طوال به االتصال يمكن الذي

- كوفيد     جائحة بشأن معلومات ومنصة    19على التطعيم .Co-WINوحملة



لقاحي      توصيل بالفعل تم جميع    COVAXINو  COVISHIELDوقد إلى كافية بجرعات

المدني،             الطيران وزارة مع بالتعاون وذلك البالد، أنحاء جميع في االتحادية والمقاطعات الواليات

المناطق           إلى الجرعات تلك بتوصيل بدورها االتحادية والمقاطعات الواليات حكومات وقامت

" المشاركة.             أساس على التطعيم برنامج إلطالق االستعدادات كافة من االنتهاء تم لقد المختلفة

الشعبية".
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