कोरोना रुग्ाांची वाढती सांख्या पाहता आ्खी उपयुक्त सेवा उपलब्ध करून दे ण्यास मिरा भाईंदर िहानगरपामलका सज्ज

मागील काही दिवसात कोव्हीड बाधिताांच्या सांख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत असन
ू तयाांच्यावरील उपचाराकररता आवश्यक
आरोग्य सुवविा उपलब्ि करून िे ण्याच्या दृष्टीने युध्िपातळीवर प्रयतन करण्यात येत आहे . यादृष्टीने मध्यांतरीच्या काळात
कोव्हीडचा प्रािर्
ु ााव कमी होऊ लागल्यानांतर तातपरु तया स्वरूपात बांि करण्यात आलेली महानगरपाललकेची कोव्हीड़ सेंटसा
पुन्हा कायाान्न्वत केली जात आहे त. तयाकररता आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ि करून घेण्याच्या दृष्टीनेही कायावाही सुरू आहे .

लमरा र्ाईंिर शहरात मागील मदहनार्रापासून कोरोना रुग्ण सांख्येत वाढ होत असताना लमरा र्ाईंिर महानगरपाललकेकडून
उपचाराांसाठी अततररक्त व्यवस्था करण्यात आली असून ६७% खाटा ररक्त ठे वण्यात आल्या होतया. यामध्ये र्र म्हणून
अप्पासाहे ब िमााधिकारी हॉल इथल्या कोव्हीड केअर सेंटर येथे आणखी १०० खाटाांची व्यवस्था करण्याचे तनिे श लमरा र्ाईंिर
महानगरपाललका आयुक्त श्री. दिलीप ढोले याांनी आरोग्य ववर्ागातील अधिकाऱयाांना दिले. तयाचबरोबर आताची पररन्स्थती
पाहता र्ववष्यात आणखी रुग्णालयीन बेडसची आवश्यकता र्ासल्यास आणखी एका कोन्व्हड केअर सेंटरची तयारी म्हणून
आज ५ एवप्रल २०२१ रोजी मीरारोड मिील कालशगाव येथे असलेल्या डी.ई.एस. मेडडकल कॉलेज अँड हॉन्स्पटल ची स्थळपाहणी
करण्यात आली. र्ववष्यातील पररन्स्थतीची जाणीव म्हणून उपयुक्त अशी जागा लमरा र्ाईंिर महानगरपाललका आयुक्त
दिलीप ढोले याांनी तनन्श्चत केली असून शहरात आणखी एका कोन्व्हड केअर सेंटर कायारीत करण्याचे तनिे श महानगरपाललका
आयुक्ताांनी दिले आहे त.

आतापयंत आप्पासाहे ब िमााधिकारी हॉल या दठकाणी तळमजल्यावर तयार करण्यात आलेल्या कोव्हीड केअर सेंटरमध्ये ९०
ऑन्क्सजनयुक्त खाटाांची व्यवस्था करण्यात आली आहे . तयाचबरोबर सुरू केलेल्या कोव्हीड केअर सेंटर मध्ये प्रमोि महाजन
हॉल येथे ५८ खाटा या आयलसयू तर १४८ खाटा या ऑन्क्सजनयुक्त ठे वल्या गेल्या आहे त तयाचबरोबर मीनाताई ठाकरे हॉल
येथे ३ आयलसयू तर १६६ खाटा ऑन्क्सजनयुक्त आहे त. तयाचबरोबर यामध्ये ८५ व्हें दटलेटरयुक्त खाटा रुग्णाांसाठी उपलब्ि
केल्या आहे त.

यामध्ये महतवाची बाब म्हणजे नागररकाांना रूग्णालयीन बेस स उपलब्ितेमध्ये कोणतयाही प्रकारची अडचण येऊ नये व तयाांना
लक्षणाांच्या तीव्रतेनुसार योग्य प्रकारचे बेस स व रूग्णवादहका उपलब्ि व्हाव्यात याकडे ववशेष लक्ष िे ण्याचे आिे श
महानगरपाललका आयुक्त श्री. दिलीप ढोले याांनी दिले आहे .

सध्याचा िै नांदिन मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेला कोरोना बाधिताांचा आकडा पाहता रूग्णालयीन सुवविाांवर प्रचांड ताण असून
व राज्यातील कोरोना न्स्थती लक्षात घेऊन लमरा र्ाईंिर शहरातील नागररकाांनी कोरोनाचा प्रािर्
ु ााव रोखण्यासाठी मास्क
पररिान करणे अतनवाया आहे हे लक्षात घ्यावे आणण सुरक्षक्षत अांतरासह सतत हात िुण्याची सवय लावून घेऊन स्वत:ला व
इतराांना कोरोना बाधित होण्यापासून वाचवावे असे आवाहन लमरा र्ाईंिर महानगरपाललका आयुक्त श्री. दिलीप ढोले याांच्या
वतीने करण्यात येत आहे .

