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COVID-19الهند تعبر معلًما حاسًما في الحرب ضد 

يختبر أكثر من مليون شخص في اليوم

 دلهيPIB مساءً بواسطة 12:31 2020 أغسطس 22تاريخ النشر: 

 مليون، فقد تجاوزت الهند معلًم55ا1 اليومية بشكل كبير إلى COVID-19وفاء بوعدها بزيادة اختبارات 
 اليوم.COVIDهاًما في معركتها ضد 

في شهادة على الجهود الحازمة والمركزة  والمنسقة للمركز وحكوم55ات الوالي55ة / من55اطق االتح5اد  ،
 اختب55اًرا ب55األمس ، حققت1023،836 ساعة الماضية. مع إجراء 24أجرت الهند مليون اختبار في ال5 

الهند عزمها على اختبار مليون عينات  يوميًا.

(.3،44،91،073 كرور روبية )3.4مع هذا اإلنجاز ، تكون االختبارات التراكمية أكثر من 

كان عدد االختبارات اليومية يتزايد في ارتفاع حاد. يُظهر متوس55ط االختب55ارات اليومي55ة خالل األس55ابيع
 في جميع أنحاء البالد.COVID-19الثالثة الماضية بقوة التقدم المحرز في تعزيز اختبارات 



كما تم اإلبالغ عنه من قبل الدول / مناطق االتحاد ال55تي مض55ت ق55دما في إج55راء اختب55ارات ص55ارمة ،
هناك انخفاض متناسب في معدل اإليجابية. على الرغم من أن الع55دد األك55بر من االختب55ارات س55يؤدي
في البداية إلى ارتفاع معدل اإليجابية ، إال أنه سينخفض في النهاية عندما يقترن بت55دابير أخ55رى مث55ل

العزل الفوري والتتبع الفعال واإلدارة السريرية الفعالة في الوقت المناسب.

إلى جانب االختبار المعزز ، س55هلت ق55رارات السياس55ة للمرك55ز والوالي55ات / من55اطق االتح55اد االختب55ار
السهل في جميع أنحاء البالد. وقد عزز هذا من قدرة االختبار اليومية.

كما ساهمت شبكة معمل التشخيص المحسنة في تحقيق هذا اإلنج55از. الي55وم ، تمتل55ك الدول55ة ش55بكة
 مختبًرا خاًصا. وتشمل هذه:528 مختبًرا في القطاع الحكومي و 983 مختبًرا تضم 1511قوية من 

(320 + خاص: 458 )حكومي: 778 في الوقت الفعلي: RT PCR• معامل االختبار القائمة على 
(124 + خاص: 491 )حكومي: TrueNat: 615• معامل االختبار المعتمدة على 
(84 + خاص: 34 )حكومي: CBNAAT: 118• معامل االختبار المعتمدة على 

للحص555ول على جمي555ع المعلوم555ات الموثوق555ة والمحدث555ة ح555ول المش555كالت التقني555ة واإلرش555ادات
.MoHFW_INDIA/ وhttps://www.mohfw.gov.in ، يرجى زيارة: COVID-19واالستشارات المتعلقة ب5 

Technicalquery.covid19@gov.in إلى COVID-19يمكن إرس55ال االستفس55ارات التقني55ة المتعلق55ة ب5 
.CovidIndiaSeva وncov2019@gov.inواالستفسارات األخرى على 

 ، ي55رجى االتص55ال بخ55ط المس55اعدة الت55ابع ل55وزارةCOVID-19في حالة وجود أي استفسارات بش55أن 
 )رقم مج55اني(. قائم55ة أرق55ام خط55وط1075 أو 23978046-11-91الص55حة ورعاي55ة األس55رة: + 

 متاحة أيًضا علىCOVID-19 على UTsالمساعدة للواليات / 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf. 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf

