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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਜਿਡ ਕੰਟਰਲ੍ ਐਪ 

 

 ਜੀ ਫੈਂਜਸੰਗ ਟਕਨਾਲ੍ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ ਅਤ 
ਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕੀਤੀ ਜਤਆਰ  

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਅਰਰ: 
 

ਕਜਿਡ -19 ਦ ਖ਼ਤਯ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਅਤ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਤ ਸੁਯੱਜਿਆ ਰਈ ਚੁਣਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਫੰਧ ਨੰੂ ਜਫਹਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰਸ ਨੇ ਸ ਸ ੀ ਸਰੀ 
ਕੁਰਦੀ ਜਸੰਘ ਚਾਹਰ, ਨ ਡਰ ਅਫ਼ਸਯ ਡੀ ਸ ੀ ਅਭਯਜ ਜਸੰਘ ਅਤ ਆਈ ਟੀ ਸਰਾਹਕਾਯ 
ਅਜਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਯਭਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ਨਿੀਨਤਭ ਕਾਢ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ “ਕਜਿਡ 
ਕੰਟਯਰ”  (ਡਂਯਾਇਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ। 
 

ਇਹ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕਸ਼ਨ ਜੀ ਪਨਜਸੰਗ ਟਕਨਾਰਜੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਕੁਆਯੰਟੀਨਡ ਿਤਯਾਂ 
ਅਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਅਤ ਜਨਸ਼ਾਨਦਹੀ ਕਯਨ ਰਈ ਜਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ਅਧੀਨ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਪਨਾਂ 'ਤ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨਾ ਰਾ਼ਿਭੀ ਹਿਗਾ, ਜਜਸ ਨਾਰ ਜਸਹਤ 
ਅਤ ੁਜਰਸ ਜਿਬਾਗ ਰਈ ਦੂਯਸੰਚਾਯ ਸਿਾ ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤ ਜੀ-ਪਨਜਸੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ 
ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਪਨ ਨੰਫਯ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦ ਨਾਰ ਿੱਿਯ ਉਮਗਕਯਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਟਯਕ ਕਯਨਾ ਸਿਾ 
ਹ ਜਾਿਗਾ। ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਜਕਸ ਿੀ ਿਯਾਫੀ ਜਾਂ ਅਣਅਜਧਕਾਯਤ 
ਹਯਕਤ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਅਤ ਸਫੰਧਤ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਦਸ਼ ਦ ਼ਿਯੀ ਸੂਜਚਤ 
ਕਯਕ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਜਰਆਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
 

ਹਯ ਕੁਆਯੰਟਾਈਨਡ ਉਬਗਤਾ ਆਣੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦ 500 ਭੀਟਯ ਦ ਘਯ ਜਿਚ 
ਯਹਗਾ। ਉਬਗਤਾ ਨੰੂ ਹਯ 1 ਘੰਟ ਜਿਚ ਸਰਪੀ ਅਰਡ ਕਯਨੀ ਿਗੀ ਅਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਪੀ 



ਅਰਡ ਕਯਨਗ ਤਾਂ ਜਸਸਟਭ ਆਣੀ ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਅਡਟ ਕਯ ਦਿਗਾ। ਜਸਸਟਭ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਕਆਯੰਟਾਈਨ ਜਗਹਾ ਅਤ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਦਾ ਹ ਜਜੱਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰਪੀ ਅਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 

ਜ ਕਈ ਕਆਯੰਟਾਈਨ ਜਿਅਕਤੀ ਜੀ ਪੈਂਜਸੰਗ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਚਤਾਿਨੀ ਦਾ 
ਸੰਦਸ਼ ਜਭਰਗਾ ਅਤ ਰਫੰਧਕ ਨੰੂ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਜਿਚ ਇਕ ਸੰਦਸ਼ ਜਭਰਗਾ ਜਕ ਉਬਗਤਾ ਨੇ ਜੀ 
ਪੈਂਜਸੰਗ ਤੜ ਜਦੱਤੀ ਹ। ਪਨ ਫੰਦ ਹਣ 'ਤ ਿੀ ੁਜਰਸ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰੂ ਅਰਯਟ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ। 
ਇਸ ਰਈ, ਉਬਗਤਾ ਜਿਯੱੁਧ ਦੰਡਕਾਯੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। 
 

ਆਭ ਜਨਤਾ ਿੀ ਇਸ ਰੀਕਸ਼ਨ „ਤ ਰ ਗਇਨ ਕਯ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤ ਉਹ ਸਾਯ "ਯਡ ਼ਿਨ਼ਿ" ਅਤ 
ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ਕੀਤ ਜਾਂ ਸੰਕਯਜਭਤ ਿਤਯਾਂ ਨੰੂ  „ਤ ਰਾਈਿ ਿਿ ਸਕਣਗ। ਜ ਉਹ ਅਜਜਹ 
ਸੰਕਯਜਭਤ ਿਤਯ ਜਿੱਚ ਦਾਿਰ ਹੰੁਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨ ਟੀਜਪਕਸ਼ਨ ਿੀ ਜਭਰ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
ਨ ਟੀਜਪਕਸ਼ਨ ਿਤਯ ਜਿੱਚ ਅਰਯਟ ਬਜਜਆ ਜਾਿਗਾ। 
 

ਕਆਯੰਟਾਈਨ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨ ਅਤ ਉਰੰਘਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਫੰਧਤ ਥਾਣ ਦ ਜਧਆਨ 
ਜਿੱਚ ਜਰਆਉਣ ਰਈ ਪ਼ਿ 8 ਥਾਣ ਦ ਨੇੜ ਇੱਕ ਟੀਭ ਦ ਨਾਰ ਜਦਨ ਯਾਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਰਈ ਕੰਟਯਰ 
ਯੂਭ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਥਾਨਕ ੱਧਯ 'ਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਸਭੱਜਸਆ ਦ ਹੱਰ ਰਈ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਝ 
ਟੀਭ, ੁਜਰਸ ਟੀਭ ਅਤ ਸਭਾਜ ਦ ਨੁਭਾਇੰਜਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਕ ਭਸਜਰਆਂ ਦ ਤੁਯੰਤ ਜਨਟਾਯ 
ਰਈ ੁਜਰਸ ਸਟਸ਼ਨ ੱਧਯ 'ਤ ਿਟਸ ਸਭੂਹ ਫਣਾ ਗ ਹਨ। ਕਈ ਿੀ ਭੁੱ ਦਾ ਜ ਸਭੂਹ ਦ 
ਦਾਇਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹ, ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯ 'ਤ ਹੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 
 

ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਭੁੱ ਜਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਜਦਨ-ਯਾਤ ਕੰਭ ਰਈ ਸ..ਸ.ਨਗਯ ੁਜਰਸ 
ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ (88720-90029,0172-2920074,0172-2270091) ਸਥਾਤ ਕੀਤ 
ਗ ਹਨ। 
 

  



ਕਰਨਾ ਿਾਇਰਸ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ 103 ਜਿਿੱ ਚੋਂ 71 ਨਮੂਨੇ ਆਏ ਨੈਗਜਟਿ, 32 

ਨਮੂਜਨਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਦੀ ਉਡੀਕ  

 1147 ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ਅਿਧੀ ਿਤਭ 

 269 ਭਾਭਰ ਹਾਰ ਿੀ ਕਆਯੰਟਾਈਨ ਅਧੀਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਅਰਰ: 
"ਕਯਨਾਿਾਇਯਸ ਕਾਯਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਯਕਥਾਭ ਦ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡਾ ਹੁਰਾਯਾ 
ਜਦੰਦ ਹ, ਅੱਜ ਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ 103 ਜਿੱਚੋਂ 71 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ 
ਇਹ ਨੈਗਜਟਿ ਾ ਗ, ਜਦੋਂ ਜਕ 32 ਦ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।" 
ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦ ਤਜਹਤ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿੱਚ, ਕੁਰ 1416 ਕਸ ਘਯਰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ 
ਦ ਅਧੀਨ ਯੱਿ ਗ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚੋਂ 269 ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਿੱਚ, ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦੀ ਜਭਆਦ ਅਜ ਿੀ 
ਜਾਯੀ ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ 1147 ਭਾਭਜਰਆਂ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿੱਚ, ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਿਤਭ ਹ ਗਈ ਹ। 
ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਰਟਕਰ ਦਾ ਸਿਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾ ਜਯਹਾ ਹ ਜਕ ਸਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਜਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ „ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। 
 


