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ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್:   ಬೆೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ುು ಕಠಿಣ ಅಿಂತಯರಯಷ್ಟ್ರಿಯ ವಿಮಯನಯಯನ ವ್ಾವ್ಸ್ೆೆಯ ಅನುಷ್ಯಾನಕ್ೆೆ 

ಹೆಚ್ುುವ್ರಿ ವಿವ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿದೆ 
ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 25, 2021 

ಕ ್ೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಜನರನನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಪ್ರಯತ್ು ಮನಿಂದನವರಸನತ್ತಿರನವಾಗ ಬ ೈಡ ನ್ ಆಡಳಿತ್ವು ಹ ್ ಸ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ನೋತ್ತಯ ಅನನಷ್ಾಾನದ ಹ ಚ್ನುವರ ವಿವರವನನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಿದನು, ಅಮೆರಕಕ ೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸನವ ವಿದ ೋಶಿ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿರಬ ೋಕಾಗನತ್ದಿ . ಈ ಪ್ರಷ್ಕೃತ್ ನೋತ್ತಯನ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ರಯಾಣ ವಯವಸ್ ೆಯನನು 
ವಿಶ್ವದಾದಯಿಂತ್ ಕಟ್ನಟನಟ್ಾಟದ ಮತ್ನಿ ಸಿೆರ  ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯದ ಮಾಗಣದಶ್ಣನ ನೋಡನತ್ಿದ . 
 

ನವ ಿಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿ ಅಮೆರಕಕ ೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸನವ ನಾಗರಕರಲಲದ, ವಲಸಿಗರಲಲದ ವ ೈಮಾನಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ 
ಯನ.ಎಸ್. ವಿಮಾನ ಹತ್ನಿವ ಮನನು ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿರಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಕ ್ೋವಿಡ್ - 19 ಲಸಿಕ ಯ ಸ್ಾೆನಮಾನ ಕನರತ್ನ 
ದೃಢೋಕರಸಬ ೋಕನ, ಅದರಲ್ಲಲ ಕ ಲವ ೋ ವಿನಾಯಿತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರನತ್ಿವ . ಪ್ರಷ್ಕೃತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಗಣಸ್ಚಿಗಳಲ್ಲಲ 
ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗ  ಹ ್ ಸ ನಯಮಗಳನನು ಕ್ಡಾ ಒಳಗ ್ ಿಂಡಿರನತ್ಿವ . ಮತ್ಷಿ್ಕನಟ ರಕ್ಷಣ ಗಳನನು ಸದೃಢಗ ್ ಳಿಸಲನ, ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯದ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಯನ.ಎಸ್.ನಾಗರಕರಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಾನ್ನನಬದಧ ಶಾಶ್ವತ್ ನವಾಸಿಗಳು(ಎಲ್.ಪಿ.ಆರ್.ಗಳು), ಅಥವಾ ಸಣಣ 
ಸಿಂಖ್ ಯಯ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯದ ವಿದ ೋಶಿ ಪ್ೌರರನ ಈಗ ನಗಣಮನದ ಒಿಂದನ ದಿನದ ಒಳಗಡ  ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗ  ಒಳಪ್ಡಬ ೋಕನ. 
 

ಆಡಳಿತ್ವು ಅನನಷ್ಾಾನ ಕ ೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲ ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯನನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಿದ : 1) ಕ ್ೋವಿಡ್-

19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕದ ಸಿಂದರ್ಣದಲ್ಲಲ ಜಾಗತ್ತಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ುನರಾರಿಂರ್ಕ ೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಟ್ಣ ; 
2) ಲಸಿಕ , ಪ್ರೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ ಸಿಂಪ್ಕಣ ಪ್ತ  ಿಮಾಡಲನ ಮ್ರನ ಸ್ ಿಂಟ್ಸ್ಣ ಫಾರ್ ಡಿಸಿೋಸ್ ಕಿಂಟ್ ್ರೋಲ್ ಅಿಂಡ್ ಪಿರವ ನಷನ್(ಸಿಡಿಸಿ)

 ಆದ ೋಶ್ಗಳು; ಮತ್ನಿ 3) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ್ ೆಗಳು ಮತ್ನಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನನಷ್ಾಾನ ವಿವರಗಳಿಗ  ತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಚ್ನ 
ಗಳು. 
 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ನಿ ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯವನನು ನಮಮ ಮಾಗಣಸ್ಚಿಯಾಗಿಟ್ನಟಕ ್ಿಂಡನ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಹ ್ ಸ ಅಿಂತಾರಾ
ಷ್ಟ್ರೋಯ ವ ೈಮಾನಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಯವಸ್ ೆಯನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದನು ಅದನ ತ್ವರನಲ್ಲಲ ಅಮೆರಕನುರ ಮತ್ನಿ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ವ ೈಮಾನಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಸನರಕ್ಷತ  ಹ ಚಿುಸನತ್ಿದ . ನವ ಿಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಜಾರಯಾಗನವ 

ಹಿನ ುಲ ಯಲ್ಲಲ ಇಿಂದನ ಹ ಚ್ನುವರ ವಿವರವನನು ಬಿಡನಗಡ  ಮಾಡಲಾಗಿದನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ್ ಗೆಳು ಮತ್ನಿ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಗ  ಈ ಹ ್ ಸ ನೋತ್ತಗ  ಅಗತ್ಯ ತ್ಯಾರ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲನ ಅನನವು 
ಮಾಡಿಕ ್ಡನತ್ಿದ .  ಹಿಿಂದ  ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದುಿಂತ  ನವ ಿಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ವಿದ ೋಶಿ ನಾಗರಕರನ ಕ್ಡಾ ಉತ್ಿರದ 

ಮತ್ನಿ ನ ೈಋತ್ಯ ಗಡಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಪ್ರವಾಸ್ ್ ೋದಯಮದಿಂತ್ಹ  ತ್ನತ್ನಣಲಲದ ಕಾರಣಗಳಿಗ್ 

ಪ್ರಯಾಣಿಸಲನ ಶ್ಕಿರಾಗನತಾಿರ . ಗಡಿಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ತ್ತದನುಪ್ಡಿಗಳ ಹ ಚ್ನುವರ ವಿವರಗಳು ಮನಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಲರ್ಯ
ವಿವ . 
 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಇಿಂದಿನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಯ ಪ್ೂಣಣ ವಿವರಗಳನನು ಸಿಡಿಸಿ ಮತ್ನ ಿಡಿಪ್ಾಟ್ ಮಣಿಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ 

ವ ಬ ್ೈಟ್ಸ ಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ. ಸ್ಾರಾಿಂಶ್ ಹಿೋಗಿದ : 
 ಪೂಣಣ ಲಸಿಕ್ೆ ಪಡೆದ ಸ್ಯೆನಮಯನ: 

• ನವ ಿಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ನಾಗರಕ ೋತ್ರ, ವಲಸಿಗ ೋತ್ರ ವ ೈಮಾನಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ 
ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿರಬ ೋಕನ ಮತ್ನಿ ಯನ.ಎಸ್.ಗ  ವಿಮಾನ ಹತ್ನವಿ ಮನನು ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ದಾಖಲ ಯನನು 
ತ ್ ೋರಸಬ ೋಕನ. 



 
ಲಸಿಕ್ೆಯ ದಯಖಲೆ: 

• ಕ ಲವ ೋ ಕ ಲವು ವಿನಾಯಿತ್ತಗಳನನು ಹ ್ ರತ್ನ ಪ್ಡಿಸಿ, ವಿದ ೋಶಿ ಪ್ರಜ ಗಳಿಗ  ವಿಮಾನ ಹತ್ಲಿನ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ 

ದಾಖಲ  ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರನತ್ಿದ  
• ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಅವರ ಲಸಿಕ ಯ ಸ್ಾೆನಮಾನ ತ ್ ೋರಸಬ ೋಕನ ಮತ್ನ ಿವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ್ ೆಗಳು: 

o ಲಸಿಕ ಯ ದಾಖಲ ಯಲ್ಲಲರನವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹ ಸರನ ಮತ್ನಿ ಜನಮ ದಿನಾಿಂಕವನನು ಹ ್ ಿಂದಿಸಿ ನ ್ ೋಡಿ ಅದ ೋ 
ವಯಕ್ತ ಿಎಿಂದನ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳಳಬ ೋಕನ. 

o ದಾಖಲ ಯನನು ಲಸಿಕ  ನೋಡಲಾದ ದ ೋಶ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ ಮ್ಲ ನೋಡಿದ  ಎಿಂದನ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳಳಬ ೋಕನ (ಉ
ದಾ: ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಸಿಂಸ್ ,ೆ ಸಕಾಣರ ಸಿಂಸ್ ೆ). 

o ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಸಿಡಿಸಿಯ ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ ಯ ವಾಯಖ್ಾಯನದ ಒಳಪ್ಡನತಾಿರ ಯೋ ಎಿಂಬ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನನು ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಬ ೋಕನ ಅಿಂದರ  ಲಸಿಕ ಯ ಉತ್ಪನು, ಪ್ಡ ಯಲಾದ ಲಸಿಕ ಯ ಡ ್ ೋಸ್ ಗಳು, 
ನೋಡಲಾದ ದಿನಾಿಂಕ(ಗಳು), ತಾಣ(ಉದಾ: ಲಸಿಕ ಯ ಕ್ತಲನಕ್, ಲಸಿಕ ಯ ಆರ ್ ೋಗಯಸ್ ೋವಾ ಸ್ೌಲರ್ಯ). 

• ಬ ೈಡ ನ್ ಆಡಳಿತ್ವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ್ ಗೆಳ  ಿಂದಿಗ  ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಿಂದ ಕ ಲಸ ಮಾಡನತ್ತಿದನು ಈ ಹ ್ ಸ ಅಗತ್ಯ
ಗಳನನು ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಅನನಷ್ಾಾನಗ ್ ಳಿಸನವುದನನು ದೃಢೋಕರಸನತ್ಿದ . 

 ಅನುಮೀದತ ಲಸಿಕ್ೆಗಳು: 
• ಸಿಡಿಸಿಯನ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ಪ್ರಯಾಣಿಸನವ ಉದ ುೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನನಮೋದಿತ್ ಲಸಿಕ ಗಳು ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. ಅನನ

ಮೋದಿತ್ ಮತ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಆರ ್ ೋಗಯ ಸಿಂಸ್ ೆಯ(ಡಬ್ಲೂ.ಎಚ್.ಒ) ತ್ನತ್ನಣ ಬಳಕ  ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಲರನವ 

(ಇಯನಎಲ್) ಲಸಿಕ ಗಳಾಗಿರಬ ೋಕನ. 
• ವಯಕ್ತಿಗಳನನು ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿದಾುರ  ಎಿಂದನ ಕ ್ನ ಯ ಡ ್ ೋಸ್ ಪ್ಡ ದ 2 ವಾರಗಳ ನಿಂತ್ರ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ಿ

ದ  ಅವರನ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಅನನಮೋದಿತ್/ಪ್ರಮಾಣಿೋಕೃತ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲೂ.ಎಚ್.ಒಇಯನಎಲ್ ಅನನಮೋದಿತ್ ಸಿಿಂಗಲ್-

ಡ ್ ೋಸ್ ಸರಣಿಯ(ಅಿಂದರ  ಜಾನ ್ನ್) ಒಿಂದನ ಡ ್ ೋಸ್ ಪ್ಡ ದಿದುಲ್ಲಲ, ಅಥವಾ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. ಅನನಮೋದಿತ್/ಪ್ರಮಾಣಿೋ
ಕೃತ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲೂ.ಎಚ್.ಒ ತ್ನತ್ನಣ ಬಳಕ ಗ  ಕ ್ೋವಿಡ್-

19 ಎರಡನ ಡ ್ ೋಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ ಎರಡನ ಡ ್ ೋಸ್ ಗಳ ಸಿಂಯೋಜನ  ಪ್ಡ ದಿದುಲ್ಲಲ(ಅಿಂದರ  ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ನಿ ಹ ್ ಿಂದಾ
ಣಿಕ ) ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ಿದ . 

• ಹ ಚಿುನ ವಿವರಗಳು ಸಿಡಿಸಿ ಅನನಬಿಂಧ್ದಲ್ಲಲ ಲರ್ಯವಿವ .  
ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ುಳ: 

• ಹಿಿಂದ , ಎಲಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮ್ರನ ದಿನಗಳ ಒಳಗ  ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ವ ೈರಲ್ 

ಟ್ ಸ್ಟ ನೋಡಬ ೋಕಾಗಿತ್ನ.ಿ 
• ನ್ಯಕ್ತಲಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಿಂಪಿಲಫಿಕ ೋಷ್ಕನ್ ಟ್ ಸ್ಟ ಗಳಾದ(ಎನ್.ಎ.ಎ.ಟ್ಟ.ಗಳು), ಪಿಸಿಆರ್ ಪ್ರೋಕ್ಷ  ಮತ್ನಿ ಆಿಂಟ್ಟಜ ನ್ 

ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗಳು ಅಹಣವಾಗಿವ . 
• ಸ್ ಪ್ ಟಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾದಿಂತ  ಹ ್ ಸ ವಯವಸ್ ೆಯನ ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನನು ಬಿಗಿಗ ್ ಳಿಸಿದ , ಇದರಿಂದ ಲಸಿಕ  

ಪ್ಡ ಯದ ಯನ.ಎಸ್.ನಾಗರಕರನ ಮತ್ನಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಆರ್.ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಒಿಂದನ ದಿನದಲ್ಲಲ ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಟ್ ಸ್ಟ 
ನೋಡಬ ೋಕನ. 

• ಅಿಂದರ  ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ಪ್ರಯಾಣಿಸನವ ಎಲಲ ಅಮೆೋರಕಾ ಪ್ೌರರನ ಮತ್ನಿ 
ಎಲ್.ಪಿ.ಆರ್.ಗಳು ಅವರ ಲಸಿಕ ಯ ಸ್ಾೆನಮಾನ ಕನರತಾದ ದಾಖಲ ಯನನು ಅವರ ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಟ್ ಸ್ಟ 
ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ್ದ ್ ಿಂದಿಗ  ನೋಡಲನ ಸಿದಧವಾಗಿರಬ ೋಕನ.. 

• ಪ್ರಸನಿತ್ ತಾವು ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿದ ುೋವ  ಎಿಂದನ ತ ್ ೋರಸನವ ಅಮೆರಕನುರಗ  ಅದ ೋ ನಯಮ  ಅನವಯಿಸನತ್ಿದ - 
ಅವರನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮ್ರನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಟ್ ಸ್ಟ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ್ ದಾಖಲ  ನೋಡಬ ೋಕನ. 



• ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದಿರನವ ದಾಖಲ  ನೋಡಲಾಗದವರನ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ಪ್ರಯಾಣಿಸನವ ಯಾರ ೋ ಆದರ್ 

ಅವರನ ನಗಣಮನದ ಒಿಂದನ ದಿನದಲ್ಲಲ ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಟ್ ಸ್ಟ ದಾಖಲ  ನೋಡಬ ೋಕನ.   
 
ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಗತಾಗಳು: 

• ವಿದ ೋಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಲ 18 ವಷ್ಕಣದ ಒಳಗಿನ ಮಕೆಳಿಗ  ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯನವ ನಯಮದಿಿಂದ ವಿನಾಯತ್ತ 

ನೋಡಲಾಗಿದ , ಅದಕ ೆ ಕ ಲ ಮಕೆಳು ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯಲನ ಅಹಣರಾಗಿಲಲದಿರನವುದನ, ಅಹಣತ  ಇರನವ ಮಕೆಳಿಗ  ವಿಶ್ವದ 

ಹಲವ ಡ  ಲಸಿಕ ಯ ಲರ್ಯತ ಯಲ್ಲಲ ವಯತಾಯಸ ಇರನವುದನ ಮನಖಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ . 
• 2ರಿಂದ 17 ವಷ್ಕಣಗಳ ನಡನವಿನ ಮಕೆಳು ಹ ್ ರಡನವ ಮನನು ಪ್ರೋಕ್ಷ  (ಪಿರ-ಡಿಪ್ಾಚ್ಣರ್ ಟ್ ಸ್ಟ) ಮಾಡಿಸಿಕ ್ಳಳ 

ಬ ೋಕನ. 
• ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ವಯಸೆರ ್ ಿಂದಿಗ  ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯದ ಮಗನ ಸಿಂಚ್ರಸನತ್ತಿದುಲ್ಲಲ ಮಗನವು ನಗಣಮನದ ಮ್ರನ 

ದಿನಗಳ ಮನನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕನ(ಪ್ೂಣಣ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ವಯಸೆರ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ದ ಅವಧಿಗ  ಹ ್ ಿಂದನವಿಂತ ). ಲಸಿಕ  
ಪ್ಡ ಯದ ಮಗನವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಲ ಒಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯದ ವಯಸೆರ ್ ಿಂದಿಗ  ಪ್ರಯಾಣಿಸನತ್ತಿದುರ  
ಅವರನ ನಗಣಮನದ ಒಿಂದನ ದಿನದ ಒಳಗಡ  ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗ  ಒಳಪ್ಡಬ ೋಕನ. 

 

ಲಸಿಕ್ೆಯ ಅಗತಾದಿಂದ ಸಿೀಮಿತ ವಿನಯಯಿತಿಗಳು: 
• ವಿದ ೋಶಿ ಪ್ರಜ ಗಳಿಗ  ಲಸಿಕ ಯ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಲ ಕ ಲವು ಸಿೋಮಿತ್ ವಿನಾಯಿತ್ತಗಳಿವ . ಇವುಗಳಲ್ಲಲ 18 ವಷ್ಕಣ ವಯಸಿ್ಗಿಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ್ನವರಗ  ವಿನಾಯಿತ್ತ, ಕ ಲವು ಕ ್ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಯ ಕ್ತಲನಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಭಾಗವಹಿಸನವವರನ, ಲಸಿಕ ಗಳಿಗ  ವ ೈದಯಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತರ ್ ೋಧ್ ಇರನವವರನ, ತ್ನತ್ನಣ ಅಥವಾ ಮಾನವಿೋಯ 

ಕಾರಣಗಳಿಗ  ಸಿಂಚ್ರಸನವವರನ(ಅಮೆೋರಕ ಸಕಾಣರ ನೋಡಿದ ತ್ನತ್ನಣ ಪ್ರಯಾಣದ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರದ ್ ಿಂದಿಗ ), 
ಕಡಿಮೆ ಲಸಿಕ  ಲರ್ಯತ ಯ ದ ೋಶ್ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲಲದ ವಿಸ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಂಚ್ರಸನವವರನ(ಸಿಡಿಸಿ ನಧ್ಣರಸಿದಿಂತ ), 
ಮತ್ನಿ ಇತ್ರ  ಅತ್ಯಿಂತ್ ಸಿೋಮಿತ್ ವಿಭಾಗಗಳು. 

• ವಿನಾಯಿತ್ತ ಪ್ಡ ದವರನ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ್ನು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಲ ಉಳಿಯಲನ ಬಯಸಿದರ  ಅವರನ 
ಅಮೆೋರಕದಲ್ಲಲ ಲಸಿಕ  ಪ್ಡ ಯನವುದ್ ಒಳಗ ್ ಿಂಡಿಂತ , ಬಹಳ ಸಿೋಮಿತ್ ವಿನಾಯಿತ್ತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅನವಯವಾಗನವ 

ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯದ ಅವಶ್ಯಕತ ಗಳನನು ಅನನಸರಸನತಾಿರ  ಎಿಂದನ ದೃಢೋಕರಸನವ ಅಗತ್ಯವಿದ . 
ಸಿಂಪಕಣ ಪತೆ:ೆ 

• ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಿಂಟ್ಾಯಕ್ಟ ಟ್ ರೋಸಿಿಂಗ್ ಆಡಣರ್ ನೋಡಿದನು ಅದರಲ್ಲಲ ಯನನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೋಟ್ಸ್ ಗ  ಸಿಂಚ್ರಸನವ ಎಲಲ 
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ್ ೆಗಳು ಸಿಡಿಸಿಗ  ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ  ಸ್ ್ ೋಿಂಕ್ತನ 

ಸಿಂರ್ವನೋಯತ ಯ ಮತ್ನ ಿಸ್ ್ ೋಿಂಕ್ತನ ್ ಿಂದಿಗ  ಸಿಂಪ್ಕಣಕ ೆ ಬಿಂದ ಒಳಬರನವ ವ ೈಮಾನಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಿಂಪ್ಕಣ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನನು ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡಬ ೋಕನ. 
• ಇದನ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಮನಖ ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯ ಕರಮವಾಗಿದನು ಇದನ ಕ ್ೋವಿಡ್-19 ಹ ್ ಸ ವ ೋರಯಿಂಟ್ಸ ಗಳ 

ಪ್ರಚ್ಯ, ವಗಾಣವಣ  ಮತ್ನಿ ಹರಡನವುದನನು ತ್ಡ ಯನತ್ಿದ  ಅಲಲದ  ಇತ್ರ  ಸ್ಾವಣಜನಕ ಆರ ್ ೋಗಯದ 

ಆತ್ಿಂಕಗಳನನು ಎದನರಸನವ ರ ್ ೋಗತ್ಡ ಯ ಸ್ಾಧ್ನವಾಗಿದ . 
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