ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸೋವಗ್ಳ ಇಲ್ನಖ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ
ಕರ್ಾಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆ ೋವಿಡ್-19ರ ಹೆ ರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸನವಿಕೆ:
ಎರಡರ್ೆೋ ಸನತ್ರಿನ್ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು
19/08/2021
ತನುಂತ್ರಿಕ ಸಲಹನ ಸಮಿತ್ರಯ ಶಿಫನರಸಿನ ಮೋರಗ, 2021ರ ಜನವರಿ25 ರಿುಂದ 18 ಫಬಿವರಿ ವರಗ ಆರ ೋಗ್ಯ
ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸೋವಗ್ಳ ಇಲ್ನಖಯತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದದಗ್ಲಕ ೂ ಎರಡರ್ೋ ಸತತ್ರುನ ಸಿರ ೋ
ಸಮಿೋಕ್ಷಯನತು ರ್ೈಗ ುಂಡಿರತತ್ುದ. ಸಮಿೋಕ್ಷಗ ಮೊದಲತ ರ್ ೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸ ೋುಂಕಿಗ ಒಳಗನಗಿದದ ಜನರ
ಪ್ಿಮನಣವನತು ಹನಗ್

ಸಮಿೋಕ್ಷನ ರ್ನಲದಲ್ಲಿ

SARS-CoV-2

ಸಕಿಿಯ ಸ ೋುಂಕಿನಲ್ಲಿದದವರನತು ಅುಂದನಜತ

ಮನಡತವುದತ ಸಮಿೋಕ್ಷಯ ಗ್ತರಿಯನಗಿತ್ತು.
ವಿಧಾನ್: 18 ವರ್ಾ ಮತ್ತು ಅದಕಿೂುಂತನ ಹಚ್ಚಿನ ವಯಸಿಿನವರತ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಭನಗ್ವಹಿಸಿದದರತ. ಈಗನಗ್ಲ್ೋ
SARS-CoV-2

ಸ ೋುಂಕಿನುಂದ ರ ೋಗಿಗ್ಳನಗಿದದವರನತು, ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗನಗಿ ಮನದರಿಯನತು ರ್ ಡಲತ ಒಪ್ಪದಿರತ

ವವರನತು, ರ್ ೋವಿಡ್-19ರ್ನೂಗಿ ಲಸಿರ್ ಪ್ಡದಿರತವವರನತು, ಮೊದಲರ್ ಸತತ್ರುನ ಸಿರ ೋ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ
ಭನಗ್ವಹಿಸಿರತವವರನತು ಮತ್ತು ಮನಹಿತ್ರ ಒಪ್ಪಪಗ ಪ್ತ್ಿವನತು ರ್ ಡಲತ ಒಪ್ಪದಿರತವವರನತು ಈ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ
ರ್ನವು ಸೋರಿಸಿ ರ್ ುಂಡಿರತವುದಿಲಿ. ಬುಂಗ್ಳೂರತ ನಗ್ರ ಜಿಲ್ಿಯನತು ಹ ರತ್ತ ಪ್ಡಿಸಿ ಪ್ಿತ್ರಯುಂದತ ಜಿಲ್ಿಯ
ಸಮಿೋಕ್ಷಯ ಒುಂದತ ಘಟಕವನಗಿತ್ತು, ಬುಂಗ್ಳೂರತ ನಗ್ರ ಜಿಲ್ಿಯನತು ಒುಂಭತ್ತು ಉಪ್ಘಟಕ ಗ್ಳನಗಿ
ಮರತವಿುಂಗ್ಡಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು: ಬೃ.ಬುಂ.ಮ.ಪನ.ಯ ಎುಂಟತ ವಲಯಗ್ಳು (ಪ್ ವಾ, ಪ್ಶಿಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಬ ಮಮನ
ಹಳ್ಳಿ, ದನಸರ ಹಳ್ಳಿ, ಮಹನದೋವ ಪ್ತರ, ರನರನ ನಗ್ರ ಮತ್ತು ಯಲಹುಂಕ) ಹನಗ್

ಬುಂಗ್ಳೂರತ ನಗ್ರ

ಜಿಲ್ಿಯ ಉಳ್ಳದ ಪ್ಿದೋಶ. ಈ ಮರತವಿುಂಗ್ಡಣಯುಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟತು 38 ಘಟಕಗ್ಳನಗಿದದವು.
ಭೌಗ ೋಳ್ಳಕ ಪ್ಿತ್ರನಧಿತ್ವ, ರ್ನಯಾಸನಧ್ಯತ ಮತ್ತು ರ್ೋಮರ್ನತ್ರಗ ಸತಲಭವನಗ್ತವುಂತ ರ್ನವು 290 ಆಸಪತಿಗ್ಳನತು
ಆಯ್ಕೂ ಮನಡಿದದವು.(1)

ಮ ರತ ಜನಸುಂಖನಯ ಗ್ತುಂಪ್ತಗ್ಳು ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ ುಂಡಿದದವು.
(i)

ನಯಮಿತ್ ತ್ಪನಸಣಗನಗಿ ಗ್ರ್ಭಾಣಿಯರ ಕಿಿನಕಿೂಗ ಬರತವ ಗ್ರ್ಭಾಣಿ ಮಹಿಳಯರತ ಮತ್ತು
ಆರ ೋಗ್ಯ ಆರೈರ್ ಸುಂಸೆಗ್ಳ ಹ ರರ ೋಗಿ ವಿಭನಗ್ರ್ೂ ಬರತವ ರ ೋಗಿಗ್ಳ ಜ ತಗನರರನತು
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ಒಳಗ ುಂಡ ಕಡಿಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದ ಗ್ತುಂಪ್ತ.
ಸಮತದನಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿನ ಸುಂಪ್ಕಾರ್ೂ ಒಳಗನಗ್ತವ ಜನರತ ಉದನ: ಬಸ್ ಕುಂಡಕುರತಗ್ಳು, ತ್ರರ್ನರಿ

(ii)

ಮನರತಕಟ್ಯ
ು ಲ್ಲಿನ ಮನರನಟಗನರರತ, ಆರ ೋಗ್ಯ ರ್ನಯಾಕತ್ಾರತ, ಪೌರರ್ನಮಿಾಕರತ/ತನಯಜಯ
ಸುಂಗನಿಹಕರತ, ಜನಗ್ತುಂಪ್ತ ಸೋರತವುಂತ್ಹ ಮನರತಕಟ್ು, ಮನಲ್ಗ್ಳು, ಚ್ಚಲಿರ ಅುಂಗ್ಡಿಗ್ಳು, ಬಸ್
ನಲ್ನದಣಗ್ಳು, ರೋಲ್ವ ನಲ್ನದಣಗ್ಳಲ್ಲಿ ರ್ಲಸ ಮನಡತವ ವಯಕಿಗ್
ು ಳು ಮತ್ತು ಹ ಟ್ಲ್ ಸಿಬಬುಂದಿಗ್ಳನತು
ಒಳಗ ುಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರ ಗ್ತುಂಪ್ತ.
ವಯಸನಿದವರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಹರ ೋಗ್ಗ್ಳನತು ಹ ುಂದಿರತವ ವಯಕಿುಗ್ಳನತು ಒಳಗ ುಂಡ ಹಚ್ಚಿನ

(iii)

ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದ ಗ್ತುಂಪ್ತ.
ತ್ಪ್ಪಪನ ಅವರ್ನಶದ ಮಿತ್ರ 0.05 ಮತ್ತು 95% ವಿಶ್ನವಸನಹಾ ಮಟು, ವಿರ್ನಯಸದ ಪ್ರಿಣನಮವನತು 3 ಎುಂದತ
ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸತವುದತ, 32.3% ವನಯಪ್ಕತಯನತು ಭನವಿಸತವುದತ, ಇದತ 2020ರ ಸಪುುಂಬರ್ ನ ಮೊದಲ ಸತತ್ರುನ
ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ(1) ಅುಂದನಜಿಸಲ್ನದ ಒಟು ಹ ರಗಿುಂತನ 5% ಹಚ್ನಿಗಿರತವುದರಿುಂದ ಪ್ಿತ್ರಯುಂದತ ಘಟಕ
ದಿುಂದಲ

ಕನರ್ಠ 1050ಮನದರಿಗ್ಳನತು(2)

ಅಥವನ ಎಲ್ನಿ 38 ಘಟಕಗ್ಳ್ಳುಂದ 39,900 ಮನದರಿಗ್ಳನತು

ಸುಂಗ್ಿಹಿಸತವುದತ ಅಗ್ತ್ಯವನಗಿತ್ತು. ಮ ರತ ಗ್ುಂಡನತ್ರ ಗ್ತುಂಪ್ತಗ್ಳ್ಳಗ 1050 ಮನದರಿಗ್ಳನತು ಪ್ಿತ್ರಯುಂದತ
ಘಟಕರ್ೂ (350 ಪ್ಿತ್ರಯುಂದರ್ೂ) ಸಮರ್ನಗಿ ಹುಂಚಲ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮತುಂದ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದ ಉಪ್ ಗ್ತುಂಪ್ತಗ್ಳ
ನಡತವ ಸಮರ್ನಗಿ ವಿಭನಗಿಸಲ್ನಗಿದಿದತ್ತ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನರ್ನೂಗಿ ವಿರ್ನಯಸಗ ಳ್ಳಸಲ್ನದ ಜನಲತನಣ ಆಧ್ರಿತ್ ಅಪ್ಪಿರ್ೋರ್ನ್ನುಂದ ಭನಗ್ವಹಿಸತವವರ ಎಲಿ
ವಿಶ್ೋರ್ ಮನಹಿತ್ರಗ್ಳನತು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿದವು. ರ್ ೋವಿಡ್-೧೯ರ್ನೂಗಿ ಇರತವ ಐಸಿಎುಂಆರ್ನ ಮನದರಿ ರಫರಲ್
ಪ್ಪ್ತ್ಿಗ್ಳನತು ಬಳಸಿ ಆ ಮನಹಿತ್ರಗ್ಳನತು ಮನದರಿಗ್ಳ್ಳಗ ಜ ೋಡಿಸಿದವು. ಭನಗ್ವಹಿಸತವವ ಒಪ್ಪಪಗ ಪ್ಡದತ
ಅವರ ರ್ೋಸ ೋಫನಯರಿಜೈಲ್/ಓರ ೋಫನಯರಿಜೈಲ್(NPS/OPS) ಸನವಬ್ಗ್ಳನತು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿದವು. ಮನದರಿ ಸುಂಗ್ಿಹಣ,
ಶಿೋತ್ಲ ಸರಪ್ಳ್ಳ ಸನಗನಣಿರ್ ಹನಗ್

ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ನ ವಿಶ್ಿೋರ್ಣಗನಗಿ ಐಸಿಎುಂಆರ್ನುಂದ ಶಿಫನರಸತ

ಮನಡಲ್ನದ ಚ್ನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತವ ಶಿಷ್ನಠಚ್ನರಗ್ಳನತು ಬಳಸಿದವು. ಎಲಿ ಭನಗ್ವಹಿಸತವವರಿಗನಗಿ ರ್ನವು
ಮತ್ತು

IgG antibodies

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳನತು ನಡಸಿದವು.

IgG antibodies

RT-PCR

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳ್ಳಗನಗಿ, ರ್ನವು ಒಪ್ಪಪಗ ನೋಡಿದ

ಭನಗ್ವಹಿಸತವವರಿುಂದ 4 ಮಿಲ್ಲೋ ಅರ್ಭಧ್ಮನಯ ರಕು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿದವು. ರಕುದ ಮನದರಿ ಯನತು ಸುಂಟ್ಿೋಫ ಯಜ್
ಮನಡಿ ನುಂತ್ರ ಸಿೋರುಂನತು ಶಿೋತ್ಲ ಸರಪ್ಳ್ಳಯಲ್ಲಿ ರ್ನಪ್ಪಟತುರ್ ುಂಡತ ಪ್ಿಯೋಗ್ ಶ್ನಲ್ಗ ಸನಗನಣಿರ್
ಮನಡಲ್ನಯತ್ತ. ಎಲ್ಲಸನ ಆಧನರಿತ್ ವನಣಿಜಯ
2ನ

ನದಿಾರ್ಠ

IgG antibodies

(Zydus-Cadila).

(3)

ಕಿಟತುಗ್ಳನತು ಬಳಸಿರ್ ುಂಡತ

SARS-CoV-

ಗ್ಳನತು ಪ್ತು ಹಚಿಲ್ನಯತ್ತ.

ಪ್ಿತ್ರರ್ನಯಗ್ಳ ಬಲಗ್ತುಂದತವಿರ್ಯನತು ಮನಪ್ನ ಮನಡಲತ, ರ್ನವು ಒುಂದತ ಪ್ಿತಯೋಕವನದ ರ್ಸುಡ್ ಲ್ನುಂಜಿ
ಟ ಯಡಿನಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನತು ರ್ೈಗ ುಂಡವು. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು
ಮೊದಲ

ಸತತ್ರುನ

ಪನಸಿಟ್ವ್

ಆಗಿದದ

4579 RAT/RT-PCR

ಭನವಹಿಸತವವರನತು
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ನತು ಗ್ತರತತ್ರಸಿದವು ಅಥವನ

ಲ್ನುಂಜಿಟ ಯಡಿನಲ್

ಅಧ್ಯಯನರ್ನೂಗಿ

ಭತ್ರಾಮನಡಿರ್ ಳಿಲತ ಗ್ತರತತ್ರಸಿದವು (ಮೊದಲ ಸತತ್ರುನ ಲ್ೈನ್ ಲ್ಲಸಿುನಲ್ಲಿ ತನಳಯನದ ಎಲ್ನಿ ಪನಸಿಟ್ವ್ ಗ್ಳು).
ಯನರಿಗ ಲಸಿರ್ ನೋಡಲ್ನಗಿದಯೋ ಮತ್ತು ಯನರತ ಮನಹಿತ್ರ ಒಪ್ಪಪಗ ಪ್ತ್ಿವನತು ನೋಡಲ್ಲಲಿವೋ ಅವರನತು
ಹ ರತ್ತ ಪ್ಡಿಸಿದವು. ಮೊದಲ-ಎರಡರ್ೋ ಸತತ್ತುಗ್ಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಸನ ಆಧನರಿತ್ ವನಣಿಜಯ [(ZydusCadila).(3)]

ಕಿಟತುಗ್ಳನತು ಬಳಸಿರ್ ುಂಡತ ಪ್ಿತ್ರರ್ನಯಗ್ಳ ಬಲಗ್ತುಂದತವಿರ್ಯನತು ಮನಪ್ನ ಮನಡಿದವು.

ಲ್ನುಂಜಿಟ ಯಡಿನಲ್ ಅಧ್ಯನರ್ನೂಗಿ 2021ರ ಏಪ್ಪಿಲ್ 20 ರಿುಂದ ಮೋ 11ರ ವರಗ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ
ಭನಗ್ವಹಿಸಿದದವರಲ್ಲಿ 648 ಜನರ ಮನದರಿಗ್ಳನತು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿದವು.
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು: 2021ರ ಜನ್ವರಿ 25ರಿಂದ ಫೆಬ್ಿವರಿ 18ರ ನಡತವ ನಡಸಲ್ನದ ಸಿರಿಯಲ್ ರ್ನಿಸ್-ಸಕ್ಷನಲ್
ಸುಂಟ್ನಲ್ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡತಬುಂದಿರತವುದನತು ಮೊದಲತ ವರದಿ ಮನಡತತ್ರುದದೋವ.

 ವಿವಿಧ್ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರ ಗ್ತುಂಪ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಮನಡಲ್ನದ 41,228 ಜನರಲ್ಲಿ,

RT-PCR or IgG

ಪ್ಿತ್ರರ್ನಯ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಫಲ್ಲತನುಂಶಗ್ಳು ಲಭಯವಿರತವ 41,071 ವಯಕಿುಗ್ಳ ಫಲ್ಲತನುಂಶವನತು ಪ್ಿಸತುತ್
ಪ್ಡಿಸತತ್ರುದದೋವ.

 ಫಬಿವರಿ 18, 2021, ಎರಡರ್ೋ ಸತತ್ರುನ ಸವಾಯ ರ್ ರ್ಯ ದಿರ್ನುಂಕದುಂದತ

[Table 1]

ಪಿಯೋಗಶಾಲಾ ಸ ಕ್ಷ್ಮತೆ 92.2% ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮತ್ನಿ ಎಲ್ಲಸಾ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ 97.7% ಸಿನ್ಸಿಟ್ಟವಿಟ್ಟ,
ಎರಡರ್ೆೋ ಸನತ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಿರೆ ಗಾಗಿ ಸಿರೆ ೋ ಪ್ರಿವೆಲೆನ್ಿ 15.6% ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದನ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಎರಡರ್ೋ ಸತತ್ರುನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಿಯ ಸೆ ೋಂಕನ್ನು 0%
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ನಿ. ಈ ಅುಂದನಜಿಗ

RT-PCR

(95% CI: 0.0 – 0.3)

ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳ ನುಂತ್ರ

IgG

ಎಂದನ

ಫಲ್ಲತನುಂಶವನತು ಮತ್ತು

ಸಿರಿಯಲ್ ಸನಿಟ್ವಿಟ್ೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ನಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳ ನದಿಾರ್ಠತಗ್ಳ ಸುಂಖಯಗ್ಳನತು ಆಧ್ರಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು.

 ಪ್ಟ್ು ೨ ಮತ್ತು ೩ರಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಜಿಲ್ಿಗ್ಳ ಹನಗ್
ಸುಂಯತಕುವನದ ಅುಂದನಜತ ಮನಡಲ್ನದ

 ವಗ್ಾಗ್ಳು ಹನಗ್

ಬುಂಗ್ಳೂರತ ನಗ್ರ ಜಿಲ್ಿಯ ಎಲ್ನಿ ಘಟಕಗ್ಳ

IgG ಪನಸಿಟ್ವಿಟ್

ಮನಹಿತ್ರಯನತು ನೋಡಲ್ನಗಿದ.

ಉಪ್ ವಗ್ಾಗ್ಳ ನಡತವ ತ್ತಲರ್ನತ್ಮಕ ವರದಿಯನತು ಈ ರ್ಳಕುಂಡುಂತ

ನೋಡಲ್ನಗಿದ.

o ವಯೋಮನನದ ಗ್ತುಂಪ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ, 30-39, 40-49, 50-59 ಮತ್ತು 60+ ವಯೋವಗ್ಾ
ದವರಿಗ ವಿರ್ಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರವು ಕಿಮವನಗಿ, 1.36, 1.74, 1.67, ಮತ್ತು 1.73 ಆಗಿರತತ್ುವ.
ವಿಶ್ನವಸನಹಾ ವಿರನಮಗ್ಳ್ಳಗನಗಿ ಪ್ಟ್ು-1ನತು ರ್ ೋಡಿ.

o ಪ್ತರತರ್ರಿಗ ವಿರ್ಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರವು 1.22 ಆಗಿತ್ತು.
o ಒಟ್ನುರ

ಗನಿಮಿೋಣ

ಜನಸುಂಖಯಗ

ಹ ೋಲ್ಲಸಿದರ

ನಗ್ರ

ಜನಸುಂಖಯಯ

ವಿರ್ಮ

ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರವು0.89 ಆಗಿತ್ತು.

o ಒಟ್ನುರ ಕಡಿಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರ ಗ್ತುಂಪ್ಪನವರಿಗ ಹ ೋಲ್ಲಸಿದರ ಹಚ್ಚಿನ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರ ಗ್ತುಂಪ್ಪನಲ್ಲಿನ
ದತಬಾಲ ವಗ್ಾದ ಜನರ ಹಚ್ಚಿನ ವಿರ್ಮ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರವು 1.6ರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಮತುಂದತವರಯತ್ತ.
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ಮೊದಲ ಸನತ್ರಿನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಒಟನಿ ಸೆ ೋಂಕನ 27.7% ಇದನ ಎರಡರ್ೆೋ ಸನತ್ರಿನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ

IgG

ಪಾಸಿಟ್ಟವಿಟ್ಟ

(15.6%)

ಗಮರ್ಾರ್ಾವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ನಿ.

(1)

ಎರಡರ್ೋ ಸತತ್ರುನ

ಅುಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಜಿಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಐಜಿಜಿ ಮಟ್ಟವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ
ಪರೀಕ್ಷಾ-ಮಾದರಗಳಿಗಾಗಿ 92.2% ನ್ ಲ್ಾಾಬ್-ಪರಶೀಲಿಸಿದ ಸ ಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ುು ಆಧರಸಿದೆ.
ಹನಗಿದದರ , ಸಿರೆ ಪ್ೆೆವಲ್
ೆ ೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸಮಯದ ುಂದಿಗ ಕ್ಷಿೋಣಿಸತವ ವೆೀರಯಬಲ್ ಐಜಿಜಿ ಮಟ್ಟವನ್ುು
ಹೆ ಂದಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಂದ ಸಂಗೆಹಿಸಲ್ಾದ ಮಾದರಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ುು ಆಧರಸಿವೆ. (4)(5)

ಈ ಸನುವೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲರ್ೆ ಸನತ್ರಿನ್ ಸಿರೆ ೋ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ 131 ದಿನ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ ಹಾಗ

2020ರ

ಪಾಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಾಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕಿಿಯ ಪಿಕರಣಗಳು ಉತ್ನಿಂಗಕೆಕೋರಿದ 98 ದಿನ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ ಎರಡರ್ೆೋ ಸನತ್ರಿನ್
ಸಿರೆ ೋ ಸಮೋಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಿರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ನ ಎುಂಬತದನತು ಗ್ಮನಸಬಹತದತ. ೨ರ್ೋ ಸತತ್ರುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಮೊದಲ ಸತತ್ರುನ ಅುಂತ್ಯಕ ೂ ಮೊದಲತ ಸ ೋುಂಕಿತ್ರನದ ಜನಸುಂಖಯಯ ಗ್ಮರ್ನಹಾ ಭನಗ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿೋಣಿಸಿದ

IgG

ಮಟುವನತು, ಎಲ್ಲಸನ ಟ್ಸ್ು ಕಿಟ್ುನ ಪ್ತು ಮಟುಕಿೂುಂತ್ ಕಡಿಮ, ಹ ುಂದಿರ ಬಹತದತ,
ರ್ಸುಡ್ ಲ್ನುಂಜಿಟ ಯಡಿನಲ್ ಅಧ್ಯಯನರ್ನೂಗಿ, 648 ಮನದರಿಗ್ಳಲ್ಲಿ, 370 ಮನನಯ ನಯುಂತ್ಿಣ ಫಲ್ಲತನುಂಶ
ಗ್ಳನತು ಹ ುಂದಿದ, ಎಲ್ಲಸನ ಫಲ್ಲತನುಂಶಗ್ಳನತು ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಲ್ನಯತ್ತ. ಅವುಗ್ಳಲ್ಲಿ, 144 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳು ಪನಸಿಟ್ವ್
ಆಗಿದದವು, ಮತ್ತು 226 ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗ್ಳು ರ್ಗಟ್ವ್ ಆಗಿದದವು. ಆದದರಿುಂದ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ್ ಪನಸಿಟ್ವ್ ಆಗಿದದ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲಿಿ ಕೆೀವಲ 38.9% ಮಾತ್ೆ ಎಲಿಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟನ್ ಪತೆಿ ಮಿತ್ತಗಿಂತ್ ಮೀಲಿದದರು.
1 ಸತತ್ರುನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಸೆ ೀಂಕಿತ್ ಜನ್ಸಂಖ್ೆಾಯ ಮೀಲ್ೆ ಎಲಿಸಾ ಕಿಟನ್ ಸ ಕ್ಷ್ಮತೆಯು 22 ಏಪ್ರೆಲ್ 2021
ರ ವೆೀಳೆಗ(ೆ ಲ್ನುಂಜಿಟ ಯಡಿನಲ್ ಅಧ್ಯಯನರ್ನೂಗಿ ಮನದರಿಗ್ಳನತು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯ ಬುಂದತ) 38.9%
ಎಂದು ಲ್ನುಂಜಿಟ ಯಡಿನಲ್ ಅಧಾಯನ್ವು ಸ ಚಿಸಿದೆ. ಇದು 38.9% ನ್ಷ್ುಟ ಸ ಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ುು ಮಾಪನ್
ಮಾಡನತ್ಿದೆ, ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆಯ ರಾಜಾ-ಮಟ್ಟದ ಸಿರೆ ಪ್ೆವ
ೆ ೆಲ್ೆನ್ಸ್ ಅನ್ುು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು
ಅದೆೀ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶೆೀಿ ಷ್ಣೆಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಸಿ, ಫೆಬೆವರ 18, 2021 ರ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ ಕನಾಣಟ್ಕದಲಿಿ
ಸೆ ೀಂಕಿತ್ ಒಟ್ುಟ ಸಂಖ್ೆಾ 35.8%

(95% CI: 34.0—37.7)

ಆಗಿದೆ.

೧ರ್ೋ ಸತತ್ರುನ ಅುಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಪ್ನ ಮನಡಲ್ನದುಂತ, ಒಟ್ನುರ ಹ ರಯತ 27.7% ಎುಂದತ ತಗದತರ್ ಳಿ ಲ್ನಗಿದತದ,
ಫೆಬೆವರ 1821 ರ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ ಕನಾಣಟ್ಕದ ರ್ ೋವಿಡ್-19ರ ಹೆ ರೆ 26.1–37.7% (90% ಭರವಸಯಲಿಿ) ನ್ಡುವೆ
ಇತ್ುಿ ಎಂದು ನಾವು ತ್ತೀಮಾಣನಿಸುತೆಿೀವೆ.
ಪ್ತರತರ್ರತ ಮಹಿಳಯರಿಗಿುಂತನ (ವಿರ್ಮ ಅನತಪನತ್ 1.22), ಕಡಿಮ ಗ್ುಂಡನತ್ರದಲ್ಲಿರತವವರಿಗಿುಂತನ ಹಚ್ಚಿನ
ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದಲ್ಲಿರತವ ದತಬಾಲ ವಗ್ಾದ ಜನಸುಂಖಯಯತ(ವಿರ್ಮ ಅನತಪನತ್ 1.6), 18-29 ವಯೋ
ಮನನದ ವಗ್ಾದವರಿಗಿುಂತನ ಹಚ್ಚಿನ ವಯಸಿಿನ ವಯೋಮನನವಗ್ಾದವರತ(ಪ್ಟ್ು 1ನತು ರ್ ೋಡಿ)

ಹಚ್ಚಿನ

ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತುಂದತವರಯತತನುರ. ಹನಗಿದದರ , 1ರ್ೋ ಸತತ್ರುಗ ವಯತ್ರರಿಕುವನಗಿ, ನಗ್ರ ಪ್ಿದೋಶದವರಿ ಗಿುಂತನ
ಗನಿಮನುಂತ್ರ ಪ್ಿದೋಶದವರತ ಹಚ್ಚಿನ ಗ್ುಂಡನುಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ವಿರ್ಮ ಅನತಪನತ್ 0.89<1) ಇದನದರ. ಕ್ಷಿೋಣಿಸತತ್ರುರತವ
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ಪ್ಿತ್ರರ್ನಯಗ್ಳ ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಗ್ಳ ಮೋಲ್ ಒಟ್ನುರಯನಗಿ, ಅಕೆ ಟೀಬರ್ 2020 - ಫೆಬೆವರ 2021 ರ
ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ಗರ ಪೆದೀೆ ಶಗಳಲಿಿ ಸೆ ೀಂಕು ತ್ಗುಲಿದ ನ್ಂತ್ರ ಗಾೆಮಿೀರ್ ಪೆದೀೆ ಶಗಳಲಿಿ ಸೆ ೀಂಕು
ಸಕಿೆಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಗಾೆಮಿೀರ್ ಪೆದೀೆ ಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಅಪ್ಾಯವು ಇದ ಎುಂಬತದನತು
ಸ ಚಿಸುತ್ಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿದದ ಸಂಸೆೆಗಳು:
1. ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
2. ಭನರತ್ರೋಯ ಸನವಾಜನಕ ಆರ ೋಗ್ಯ ಸುಂಸೆ, ಭನರತ್ರೋಯ ಸನವಾಜನಕ ಆರ ೋಗ್ಯ ಪ್ಿತ್ರರ್ಠನ,
ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
3. ಭನರತ್ರೋಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
4. ಭನರತ್ರೋಯ ಅುಂಕಿ-ಅುಂಶಗ್ಳ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
5. ಸಮತದನಯ ಔರ್ಧ್ವಿಜ್ಞನನ ವಿಭನಗ್, ಬುಂವೈವಿಸುಂಸುಂ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
6. ಸಮತದನಯ ಔರ್ಧ್ವಿಜ್ಞನನ ವಿಭನಗ್, ಎುಂಎಸ್ ರನಮಯಯ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿದನಯಲಯ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
7. ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಮನನಸಿಕ ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
8. ಯ ನಸಫ್.
9. ಶಿಿೋ ಜಯದೋವ ಹೃದ ಿೋಗ್ ಮತ್ತು ಸುಂಶ್ ೋಧ್ರ್ನ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
10. ವಿಶವ ಆರ ೋಗ್ಯ ಸುಂಸೆ
11. ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ವೈರನಣತ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ ಘಟಕ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ
12. ವಿಜಯನಗ್ರ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸುಂಸೆ.
13. ವಿಆರ್ ಡಿಎಲ್ ಹನಸನ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸುಂಸೆ.
14. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸುಂಸೆ.
15. ಮೈಸ ರತ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿದನಯಲಯ ಹನಗ್

ಸುಂಶ್ ೋಧ್ರ್ನ ಸುಂಸೆ

16. ಗ್ತಲಬಗ್ಾ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸುಂಸೆ.
17. ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದಯಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞನನಗ್ಳ ಸುಂಸೆ, ಹತಬಬಳ್ಳಿ.
18. ರ್ಫ ಿೋ ಯ ರನಲಜಿ ಸುಂಸೆ, ಬುಂಗ್ಳೂರತ.
19. ಸವೋಾ ಮನದರಿಗ್ಳ ಆರ್ ಟ್ ಪ್ಪ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ನಡಸಿದ ಐಸಿಎುಂಆರ್ ನುಂದ ಅನತಮೊೋದಿಸಪಟು
ಎಲ್ನಿ

ಆರ್ಟ್-ಪ್ಪಸಿಆರ್

ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳು,

ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳು

ರ್ೋುಂದಿ

ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳು, ಹನಗ್

ಸರ್ನಾರದ

(ಸರ್ನಾರಿ

ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳು,

ಖನಸಗಿೋ ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳು)

Page 5 of 10

ವೈದಯಕಿೋಯ
ಜಿಲ್ನಿ

ವಿದನಯಲಯದ
ಆಮತ್ತು

ಕತಕ

ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು: ಅಪ್ರ ಮತಖ್ಯ ರ್ನಯಾದಶಿಾ, ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖ, ಆಯತಕುರತ,
ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸೋವಗ್ಳು, ಅರ್ಭಯನನ ನದೋಾಶಕರತ-ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಆರ ೋಗ್ಯ ಅರ್ಭಯನನ,
ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಆಯತರ್ನುಲಯ, ಯೋಜರ್ನ ನದೋಾಶಕರತ-KSAPS, ನದೋಾಶಕರತಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಸೋವಗ್ಳು, ಯೋಜರ್ನ ನದೋಾಶಕರತ-ಐಡಿಎಸ್ಪ್ಪ ಹನಗ್

ಉಪ್

ನದೋಾಶಕರತ-ರನಜಯ ಕಣಗವಲತ ಘಟಕ, ಮೈರ್ ಿೋಬಯನಲಜಿಸ್ು-ರನಕಘ ಮತ್ತು ಐಡಿಎಸ್ಪ್ಪ ಹನಗ್
ತ್ುಂಡದವರತ ಇವರಲಿರ ಅವರ ಬುಂಬಲರ್ನೂಗಿ ಇವರಿಗ ಧ್ನಯವನದಗ್ಳನತು ಅಪ್ಪಾಸತತ್ರುದದೋವ. ಅಲಿದ ಎಲ್ನಿ
ಜಿಲ್ಿಗ್ಳ

ಜಿಲ್ನಿ

ಸವೋಾಕ್ಷಣನಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು,

ಜಿಲ್ನಿ

ಏಡ್ಿ

ನಯುಂತ್ಿಣನಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು,

ಎಲ್ನಿ

ಆಡಳ್ಳತ್

ವೈದನಯಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ವೈದನಯಧಿರ್ನರಿಗ್ಳು, ಜಿಲ್ನಿ ಮೈರ್ ಿೋಬಯನಲಜಿಸ್ು ಗ್ಳು, ಜಿಲ್ನಿ ಎಪ್ಪಡಮಿಯನಲಜಿಸ್ು
ಗ್ಳು ಹನಗ್

ಜಿಲ್ಿಗ್ಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ರ ಕಛೋರಿಗ್ಳ ಸಿಬಬುಂದಿಗ್ಳ್ಳಗ ಸಮಿೋಕ್ಷನ ರ್ನಯಾಕಿಮದ ಸಮನವಯ ಹನಗ್

ಅನತಷ್ನಠನರ್ನೂಗಿ, ಮನದರಿ ಸುಂಗ್ಿಹರ್ನೂಗಿ ಆರ ೋಗ್ಯ ಸುಂಸೆಗ್ಳ ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ನ ಸಿಬಬುಂದಿಗ್ಳ್ಳಗ ಮನಗ್ಾದಶಾನ
ನೋಡಿದದರ್ನೂಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ತರತತ್ರಸಲ್ನದ ಆರ್ಟ್-ಪ್ಪಸಿಆರ್ ಹನಗ್

ಆುಂಟ್ಬನಡಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ ಪ್ಿಯೋಗನಲಯಗ್ಳ್ಳಗ

ಮನದರಿಗ್ಳ ಸನಗನಣಿರ್ ಸಮನವಯಗ ಳ್ಳಸಿದದರ್ನೂಗಿ ಧ್ನಯವನದಗ್ಳನತು ಅಪ್ಪಾಸತತ್ರುದದೋವ. ಮಟ್ನಡೋಟ್ನ
ಸುಂಗ್ಿಹರ್ನೂಗಿ ಜನಲತನಣ ವೋದಿರ್ಯನತು ಒದಗಿಸಿದದರ್ನೂಗಿ ಶಿಿೋ ರಮೋಶ್, ಐಟ್ ಸಲ್ ಅಡಿಮನ್, ಇ-ಆರ ೋಗ್ಯ
ವಿಭನಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ುಂಡರ್ೂ ಕೃತ್ಜ್ಞತಗ್ಳು. ಅುಂಕಿ-ಅುಂಶಗ್ಳನತು ಸಮಿೋಕ್ಷಯ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ರಾ ಮನಡತವುದತ,
ಮನದರಿಗ್ಳನತು ಸುಂಗ್ಿಹ ಮನಡಿ ಅವುಗ್ಳನತು ಗ್ತರತತ್ರಸಲ್ನದ ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ಗ್ಳ್ಳಗ ಕಳ್ಳಸತವುದತ ಇದರ್ನೂಗಿ
ಎಲ್ನಿ ಪ್ಿಯೋಗ್ಶ್ನಲ್ನ ತ್ುಂತ್ಿಜ್ಞರಿಗ, ಎನ್ಸಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಟ್ಸಿ-ಸಮನಲ್ ೋಚಕರಿಗ, ಮತ್ತು ಆರ ೋಗ್ಯ
ರ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗ ಹೃತ್ ಪವಾಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತಗ್ಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ನಗ್ತತ್ರುದ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಭನಗ್ವನಗಿರಲತ ತ್ಮಮ
ಒಪ್ಪಪಗ ಪ್ತ್ಿ ನೋಡಿ ಭನಗ್ವಹಿಸಿದ ಎಲಿರಿಗ್

ನಮಮ ಕೃತ್ಜ್ಞತಗ್ಳು.
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Table-1 seroprevalence* of IgG antibodies against SARS-CoV2 and Acute infection in Karnataka state serosurvey Round 2.
Samplesy

%-IgG against SARSCoV2@

%-Active Infection
of COVID-19@

%-Prevalence of
COVID-19@

Crude

41071

6002/40030

187/39779

6161/41071

Adjusted

41228

15.5

0

15.5

Weighted Adjusted

41228

15.6 (14.9--16.3)

0 (0--0.3)

15.6 (14.8--16.4)

Male

19165

15.4 (14.4--16.4)

0 (0--0.5)

15.4 (14.3--16.5)

1.22 (1.03--1.45)

Female

22046

13 (12.1--13.9)

0 (0--0.4)

13 (12--13.9)

1

Other

17

36.7 (0--80.6)

0 (0--15.7)

36.7 (0--82.5)

3.88 (0--34.57)

18 - 29

15841

10.8 (9.8--11.7)

0 (0--0.5)

10.8 (9.7--11.9)

1

30 - 39

7856

14.1 (12.5--15.6)

0 (0--0.7)

14.1 (12.4--15.7)

1.36 (1.05--1.73)

40 - 49

5745

17.4 (15.5--19.4)

0 (0--0.8)

17.4 (15.3--19.5)

1.74 (1.34--2.26)

50 - 59

3967

16.8 (14.5--19.2)

0 (0--1)

16.8 (14.3--19.3)

1.67 (1.24--2.23)

60 and above

7818

17.3 (15.6--18.9)

0 (0--0.7)

17.3 (15.5--19.1)

1.73 (1.36--2.2)

Rural

4074

15.4 (13.2--17.6)

0 (0--1)

15.4 (13--17.8)

1

Urban

37154

14 (13.3--14.7)

0 (0--0.3)

14 (13.2--14.8)

0.89 (0.7--1.16)

High-risk#

13865

16.8 (15.6--18)

0 (0--0.5)

16.8 (15.5--18.1)

1.6 (1.3--1.99)

Category

State

Type

Karnataka

Sex

Odds Ratio

-

Demography
Age

Region

Risk Category
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Moderate-risk

13714

14.3 (13.2--15.5)

0 (0--0.5)

14.3 (13.1--15.6)

1.32 (1.06--1.66)

Low-risk

13649

11.2 (10.1--12.3)

0 (0--0.5)

11.2 (10--12.4)

1

Elderly

6740

17.3 (15.5--19.1)

0 (0--0.8)

17.3 (15.4--19.2)

2.14 (3.02--1.55)

Persons with comorbidities

7125

16.3 (14.6--18)

0 (0--0.8)

16.3 (14.5--18.2)

1.99 (2.83--1.45)

Bus conductors/Auto drivers

2694

16.5 (13.7--19.3)

0 (0--1.2)

16.5 (13.5--19.5)

2.02 (3.08--1.33)

Pourakarmikas / waste
collectors

2665

14.8 (12.1--17.5)

0 (0--1.2)

14.8 (11.8--17.7)

1.78 (2.73--1.14)

Healthcare workers

2701

15 (12.3--17.7)

0 (0--1.2)

15 (12.1--17.9)

1.81 (2.77--1.17)

Vendors at vegetable
markets

2715

13.3 (10.8--15.9)

0 (0--1.2)

13.3 (10.5--16.2)

1.57 (2.45--1)

Congregate settings$

2939

12.3 (9.9--14.7)

0 (0--1.2)

12.3 (9.6--14.9)

1.44 (2.22--0.91)

Outpatient department

6876

13.5 (11.9--15.1)

0 (0--0.8)

13.5 (11.7--15.3)

1.6 (2.29--1.13)

Pregnant women

6773

8.9 (7.5--10.3)

0 (0--0.8)

8.9 (7.3--10.5)

1

More than one

1067

19.1 (14.5--23.8)

0 (0--2)

19.1 (14.2--24.1)

1.46 (0.97--2.11)

One

4808

15.1 (13.1--17.1)

0 (0--0.9)

15.1 (12.9--17.3)

1.1 (0.87--1.39)

None

35353

13.9 (13.1--14.6)

0 (0--0.3)

13.9 (13.1--14.6)

1

More than one

1037

15.3 (10.9--19.6)

0 (0--2)

15.3 (10.5--20)

1.07 (0.65--1.59)

One

6026

12.6 (10.9--14.3)

0 (0--0.8)

12.6 (10.7--14.5)

0.86 (0.67--1.08)

High-risk

Risk Subcategory

Moderaterisk

Low-risk

Pre-existing medical
conditions

Symptoms
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None
y

34165

14.4 (13.6--15.1)

0 (0--0.3)

14.4 (13.6--15.2)

1

Includes only samples that have been mapped to participants.

@ All

estimates are adjusted for sensitivities and specificities of the RT-PCR and antibody testing kits and procedures; the assumed values are RT-PCR sensitivity 0·95, specificity 0·97, IgG ELISA kit
sensitivity 0·921, specificity 0·977; Weighted estimates for Karnataka estimate the prevalence in each unit and then weights according to population
$ Markets,

Malls, Retail stores, Bus stops, Railway stations, waste collectors; #Some individuals recruited in the moderate and low-risk categories, but with high risk-features, were moved to high-risk.

Page 10 of

10

Version 2_July 1, 2021

Table-2 Seroprevalence* of IgG antibodies against SARS-CoV2 and Acute infection in districts of
Karnataka state (N=41228)
Samplesy

%-IgG against SARSCoV2@

%-ActiveInfection of
COVID-19@

%-Prevalence of
COVID-19@

Karnataka

41228

15.6 (14.9--16.3)

0 (0--0.3)

15.6 (14.8--16.4)

Mysuru

1104

33.6 (28.2--39)

0 (0--1.9)

33.6 (28--39.3)

Mandya

1159

31.9 (26.9--37)

0 (0--1.8)

31.9 (26.6--37.3)

Kodagu

1063

27.1 (22.1--32.1)

0 (0--1.9)

27.1 (21.8--32.4)

Chamarajanagar

1161

22.6 (17.6--27.6)

0 (0--1.9)

22.6 (17.3--27.9)

Kolar

1050

20.8 (16.1--25.4)

0 (0--1.9)

20.8 (15.8--25.8)

Bengaluru Rural

1084

20.3 (15.7--24.8)

0 (0--2)

20.3 (15.4--25.1)

Dakshina Kannada

1074

19.8 (15.4--24.3)

0 (0--1.9)

19.8 (15.1--24.6)

Belgaum

1110

19.4 (14.9--23.9)

0 (0--1.9)

19.4 (14.5--24.2)

Bengaluru Urban Conglomerate

9730

18.7 (17.1--20.2)

0 (0--0.7)

18.7 (17--20.4)

Udupi

1076

17.9 (13.7--22.1)

0 (0--1.9)

17.9 (13.4--22.5)

Chitradurga

1060

16.6 (12.3--21)

0 (0--1.9)

16.6 (11.9--21.3)

Davanagere

1054

16.2 (11.9--20.4)

0 (0--2)

16.2 (11.6--20.8)

Bagalkot

1051

15.7 (11.5--19.9)

0 (0--1.9)

15.7 (11.1--20.3)

Ramanagar

1057

14.5 (10.5--18.6)

0 (0--1.9)

14.5 (10.1--19)

Chikkaballapur

1062

13.7 (9.7--17.7)

0 (0--1.9)

13.7 (9.3--18.1)

Gadag

1137

13.1 (9.4--16.9)

0 (0--1.9)

13.1 (9--17.3)

Vijayapura

1058

12.9 (9--16.8)

0 (0--1.9)

12.9 (8.6--17.3)

Shivamogga

1062

12.8 (8.9--16.6)

0 (0--1.9)

12.8 (8.5--17)

Chikmagalur

1050

12.6 (8.8--16.4)

0 (0--1.9)

12.6 (8.4--16.8)

Ballari

1056

12.3 (8.5--16)

0 (0--1.9)

12.3 (8.1--16.5)

Tumakuru

1051

10.7 (7.1--14.4)

0 (0--2)

10.7 (6.6--14.9)

Raichur

1247

10.5 (7.1--13.9)

0 (0--1.8)

10.5 (6.7--14.3)

Unit
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Uttara Kannada

1080

10.3 (6.7--13.8)

0 (0--1.9)

10.3 (6.3--14.3)

Koppal

1063

9 (5.6--12.4)

0 (0--1.9)

9 (5.2--12.8)

Hassan

1051

7.6 (4.6--10.6)

0 (0--2)

7.6 (4--11.2)

Kalaburagi

1087

6.3 (3.3--9.2)

0 (0--1.9)

6.3 (2.8--9.8)

Dharwad

1101

5.8 (3--8.5)

0 (0--1.9)

5.8 (2.4--9.1)

Yadgir

1061

5.5 (2.7--8.4)

0 (0--1.9)

5.5 (2.1--9)

Bidar

1168

4.5 (1.9--7.1)

0 (0--1.9)

4.5 (1.3--7.7)

Haveri

1061

3.7 (1.2--6.1)

0 (0--1.9)

3.7 (0.5--6.8)

y

Includes only samples that have been mapped to individuals.

@ Adjusted

for sensitivities and specificities of RT-PCR and antibody testing kits and procedures.
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Table-3 Seroprevalence* of IgG antibodies against SARS-CoV2 and acute infection in Bengaluru
Urban Conglomerate (N = 9730)

BBMP Zone

Samples

y

%-IgG against
SARS-CoV2@

%ActiveInfection
of COVID-19@

%-Prevalence of
COVID-19@

BBMP Dasarahalli

1088

24.3 (19.6--29)

0 (0--1.9)

24.3 (19.3--29.3)

BBMP West

1063

23.8 (18.8--28.7)

0 (0--1.9)

23.8 (18.5--29)

BBMP Yelahanka

1112

22.6 (18.1--27)

0 (0--2)

22.6 (17.8--27.4)

BBMP Bommanahalli

1070

19.8 (15.5--24.1)

0 (0--1.9)

19.8 (15.2--24.4)

Bengaluru Urban
Conglomerate

9730

18.7 (17.1--20.2)

0 (0--0.7)

18.7 (17--20.4)

BBMP South

1118

18.6 (14.5--22.8)

0 (0--1.9)

18.6 (14.1--23.2)

Bengaluru Urban

1089

18.4 (14.8--22)

0 (0--1.8)

18.4 (14.4--22.4)

BBMP East

1085

17.6 (13.5--21.7)

0 (0--1.9)

17.6 (13.1--22.1)

BBMP Mahadevpura

1049

16.6 (12.5--20.6)

0 (0--2)

16.6 (12.1--21.1)

BBMP RR Nagar

1056

13.8 (10.2--17.3)

0 (0--1.9)

13.8 (9.7--17.8)

y

Includes only samples that have been mapped to individuals.

@ Adjusted

for sensitivities and specificities of RT-PCR and antibody testing kits and procedures.
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