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*****

આજ રોજ રાજયમાં COVID 19 કુ લ-૩૬૭ નવા દદીઓની સામે કુ લ-૪૫૪
દદીઓ સાજા થઈને ઘરે ગયેલ છે
રાજ્યમાં આરોગ્ય સેવાઓ પૂવવવત
લોકડાઉન દરમ્યાન રસીકરણથી વંચિત રહી ગયેલ બાળકો અને સગર્ાવઓને િાલુ
માસ માં જુ બ
ં ેશ હાથ ધરી રસીકરણ અને અન્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી જે
અંતગવત ૨,૭૭,૯૮૦ સગર્ાવ માતા અને ૩,૦૧,૭૬૩ બાળકોને આવરી લેવાયા.
*****

આજ રોજ રાજયમાં કુ લ-૪૫૪ દદીઓ સાજા થઈને ઘરે ગયેલ છે. જેમાં
અમદાવાદ જીલ્લામાંથી સૌથી વધુ ૩૮૧ દદીઓને અને ત્યારબાદ સુરત જીલ્લામાંથી ૨૧
દદીઓને રજા આપવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત કચ્છ- ૧૨, અરવલ્લી - ૧૦,
ગાંધીનગર -૭, પાટણ- ૬, જામનગર- ૪, જુ નાગઢ- ૩, અમરે લી, બનાસકાંઠા,
ર્ાવનગર અને સાબરકાંઠા-૨-૨, ખેડા અને વલસાડ-૧-૧ દદીઓને સાજા થતા
રજા આપવામાં આવેલ છે.
આજ દદન સુધી રાજ્યમાં કુ લ ૮૦૦૩ દદીઓ સારી અને ગુણવત્તા સર્ર
સારવારના પદરણામે સાજા થતા હોચસ્પટલમાંથી રજા આપવામાં આવેલ છે.

સ્ટે ટ કંટરોલ રૂમ ફોન નં: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ (આરોગ્ય), ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૦ (SEOC)

આજ રોજ રાજ્યમાં અમદાવાદ -૨૪૭, સુરત-૪૪, વડોદરા-૩૩, મહીસાગર૦૮, કચ્છ- ૦૭, રાજકોટ-૦૭, ગાંધીનગર – ૦૪, આણંદ, પંિમહાલ ૨, ખેડા,
અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, બોટાદ, છોટાઉદેપુર, ગીરસોમનાથ, જુ નાગઢ, મહે સાણા,
મોરબી, નવસારી, પાટણ, સુરેન્રનગર અને વલસાડ ખાતે ૧-૧ કે સ એમ રાજ્યમાં
કુ લ ૩૬૭ નવા કે સ નોંધાયેલ છે જેની સામે ૪૫૪ દદીઓ ને સાજા થતા રજા આપવામાં
આવેલ છે. આમ, હાલ રાજ્યમાં કુ લ ૬૬૧૧ એક્ટીવ કે સ છે.
રાજ્યમાં અમદાવાદ - ૧૬, વડોદરા- ૩, કચ્છ, પાટણ, અને સુરેન્રનગર ખાતે
૧-૧ મરણ આજ રોજ કોચવદ-૧૯ નાં કારણે નોંધાયેલ છે. અત્યાર સુધીમાં કુ લ ૯૬૦
મરણ થયેલ છે.
કોચવદ-૧૯ માટે રાજ્યમાં જુ દી જુ દી હોચસ્પટલોમાં આવતા દદીઓ ઉપરાંત ICMR
ની ગાઈડલાઈન મુજબ ચજલ્લાઓમાં કુ લ ૧,૯૮,૦૪૮ ટે સ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
રાજ્યમાં હાલ કુ લ દદીઓની ચવગત નીિે મુજબ છે.
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રાજ્યના જુ દા-જુ દા ચજલ્લાઓમાં કુ લ ૩,૧૩,૭૨૯ વ્યક્તઓને ક્વોરે ન્ટાઈન
કરવામાં આવેલ છે. જે પૈકી ૩,૦૫,૪૪૩ વ્યચક્તઓ હોમ ક્વોરે ન્ટાઈન તથા ૮,૨૮૬
વ્યચક્તઓને ફે સીલીટી ક્વોરે ન્ટાઈનમાં રાખવામાં આવેલ છે.
લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્યાન રસીકરણની સેવાઓને સ્થચગત કરવામાં
આવી હતી. જે સેવાઓને મે માસના પ્રથમ અઠવાદડયાથી પુવવવત કરવામાં આવી હતી.
પરંતુ અગાઉના સમયગાળા દરમ્યાન વંચિત રહી ગયેલા બાળકો અને સગર્ાવઓને
આરોગ્ય તંત્રએ સઘન ઝુંબેશ હાથ ધરી રસીકરણ અન્ય આવશ્યક સેવાઓ પૂરી
પાડવામાં આવી િાલુ માસ દરમ્યાન સમગ્ર રાજ્યમાં ૨,૭૭,૯૮૦ સગર્ાવ માતા અને
૩,૦૧,૭૬૩ બાળકોને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી. આમ રાજ્ય સરકારે આ કપરા
કાળમાં પણ આવશ્યક સેવાઓ પૂરી પાડી છે.
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