
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਧਨਨਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਮਮਤਕ ਔਰਤ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

*   ਅਅਜ ਆਈਆਆ 62   ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਆ ਵਦ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 28 ਅਪਰਨਲ
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਮਨਜਜਦਲ ਸਮਮ ਕਲਈ ਪਲਜ਼ਗਜ਼ਟਵ ਕਗਸ ਨਹਹ ਹਨ       । ਇਹ ਪਮਗਟਲਵਲ ਕਰਦਗ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ

  ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ.             ਗਗਜ਼ਰਸਦਰਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਗ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ ਦਗ ਧਨਨਲਲ ਕਸਬਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ
ਔਰਤ,          ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਗ ਰਜ਼ਜਸਦਰਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਚ ਮਨਤ ਹਲਈ ਹਨ,     ਦਦ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਵਦ

  ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਨ।
            ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਗ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ ਜ਼ਵਚ ਹਗਣ ਤਅਕ ਲਏ ਸਸਪਲਲਆ ਜ਼ਵਚਚ 321     ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ ਆਈ

ਹਨ      । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚ ਅਅਜ ਆਈ 62      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਵਦ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ,   ਜਲ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ ਹਨ    । ਇਸ ਤਚ ਪਜ਼ਹਲਲਆ
                    ਦਲ ਪਲਜ਼ਗਜ਼ਟਵ ਕਗਸਲਆ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਦ ਮਨਤ ਹਲ ਚਗਅਕਦ ਹਨ ਤਗ ਦਜਜਦ ਔਰਤ ਠਦਕ ਹਲ ਚਗਅਕਦ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ
  ਜ਼ਕ ਅਅਜ 53     ਸਸਪਲ ਹਲਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,      ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਦ ਬਲਕਦ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
      ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਅਤਤ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਸ਼/    ਵਪਲਰਕ ਥਲਵਲਵ ਜ਼ਵਖਤ ਏ.ਸਸ਼.    ਦਸ਼ ਵਰਤਲ ਸਬਸਧਸ਼

 ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-  ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਸ਼
ਬਰਨਲਲਲ, 28 ਅਪਰਰਲ
                 ਗਰਮਸ਼ ਦਤ ਮਮਸਮ ਦਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਰਰਆਤ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਨਰਲਵ ਦਸ਼ ਵਰਤਲ ਸਬਸਧਸ਼ ਸ਼ਸਜ਼ਕਆਵ ਨਰ ਸ ਦਰਰ

    ਕਰਜ਼ਦਆਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਅਤਤ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਸ਼/   ਵਪਲਰਕ ਥਲਵਲਵ
’  ਤਤ ਏ.ਸਸ਼. (  ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਨਰਲਵ)     ਦਸ਼ ਵਰਤਲ ਸਬਸਧਸ਼ ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-     ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਤ ਗਏ ਹਨ।

              ਇਸ ਸਬਸਧਸ਼ ਜਲਣਕਲਰਸ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਬਸ਼ਲਲਰਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਨਰ
       ਇਵਕ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਚਲਸ਼ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਘਸ਼ਸਮਲ ਕਤ (ਰਸ਼-ਸਰਕਰਲਤਟ)      ’   ਦਸ਼ਬਲਰਲ ਠਸਢਲ ਕਰਨ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮ ਤਤ ਕਸਮ ਕਰਦਲ

ਹਰ,    ਇਸ ਲਈ ਮਮਜਰਦਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19          ਦਸ਼ ਸਜ਼ਥਤਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸ਼ਝ ਜ਼ਚਸਤਲਜਨਕ ਸ਼ਸਕਲਵਲਵ ਸਲਹਮਣਤ ਆ ਰਹਸ਼ਆਵ
         ਹਨ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਨਰ ਦਸ਼ ਵਵਡਤ ਸਥਲਨਲਵ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਮਲਲ, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਲਲ,   ਜ਼ਸਹਤ ਕਵਦਰਲਵ ਆਜ਼ਦ
         ਜ਼ਵਵਚ ਵਰਤਲ ਦਤ ਨਲਲ ਲਲਕਲਵ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਰਲ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਰ         । ਲਲਗ ਦਤ ਫਰਲਣ ਦਸ਼ ਸਸਭਲਵਨਲ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ
   ਖ਼ਲਸ ਕਰ ਕਲਜ਼ਵਡ -19             ਵਲਰਡਲਵ ਜਲਵ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਵ ਜ਼ਵਚ ਵਧਤਰਤ ਹਸ਼ਸਦਸ਼ ਹਰ ਅਤਤ ਇਸ ਲਈ ਇਹ

               ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਵ ਖਤਤਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਕਸ਼ ਸਲਰਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਲਵ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡਸਗ ਨਲਲਲ ਏਅਰ
                ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਸਸਟਮ ਵਵਖਰਲ ਹਲਵਤ ਤਲਵ ਜਲ ਸਸਭਲਜ਼ਵਤ ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਹਵਲ ਜਲਵ ਜ਼ਛਵਜ਼ਟਆਵ ਨਰ ਸ ਫਰਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ

ਸਕਤ।
          ਉਹ ਕਸ਼ਝ ਥਲਵਲਵ ਜ਼ਜਵਥਤ ਵਵਖਰਸ਼ ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਨਹਹ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲ ਸਕਦਸ਼,     ਉਉਥਤ ਇਕਵਠਸ਼ ਹਲਈ ਬਲਹਰ
   ਜਲਣ ਵਲਲਸ਼ ਹਵਲ (  ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਏਅਰ)           ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਰਲਗਲਣਰ ਹਲਣ ਦਸ਼ ਸਸਭਲਵਨਲ ਰਜ਼ਹਸਦਸ਼ ਹਰ ਅਤਤ ਇਸ
                ਲਈ ਉਪਯਸ਼ਕਤ ਤਕਨਸ਼ਕ ਦਸ਼ ਵਰਤਲ ਕਰਕਤ ਸਸਕਰਮਣ ਨਰ ਸ ਫਰਲਣ ਦਤ ਖ਼ਤਰਤ ਤਲ ਬਚਲਅ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ

ਹਰ  । ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰਸ਼ਜ਼ ਦਤ ਕਮਰਤ ਦਸ਼ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਹਵਲ ਦਲ ਟਰਸ਼ਟਮਸਟ, ਹਰਪਲ-  ਜ਼ਫਲਟਰਤਸ਼ਨ ਜਲਵ
      ਕਰਮਸ਼ਕਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਰਕਸ਼ਨ ਨਲਲ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ,        ਹਵਲ ਦਸ਼ ਬਬਜ਼ਲਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਰ ਧਲਤਰ

           ਮਟਸ਼ਰਸ਼ਅਲ ਵਲਲਤ ਜ਼ਡਜ਼ਫਊਜ਼ਡ ਏਅਰ ਏਰਸ਼ਏਟਰ ਟਸਕ ਦਲ ਇਸਤਤਮਲਲ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ
1        ਪਪਤਸ਼ਸ਼ਤ ਸਲਡਸ਼ਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਸਲਜ਼ਲਊਸ਼ਨ ਦਸ਼ ਵਰਤਲ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਤ।

                ਬਸ਼ਲਲਰਤ ਨਤ ਅਵਗਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਏਕਲਵਤਵਲਸ ਕਵਦਰ ਹਵਲਦਲਰ ਹਲਣਤ ਚਲਹਸ਼ਦਤ
      ’     ਹਨ ਅਤਤ ਨਰਗਤਜ਼ਟਵ ਜਲਵ ਜ਼ਨਊਸ਼ਟਪਲ ਪਪਰਸ਼ਰ ਤਤ ਮਸਟਤਨ ਹਲਣਤ ਚਲਹਸ਼ਦਤ ਹਨ      । ਜਦਲ ਮਕਰਨਸ਼ਕਲ ਵਸਟਸ਼ਲਤਸ਼ਨ ਦਸ਼
        ਵਰਤਲ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਤ ਤਲਵ ਇਵਕ ਵਲਰ ਵਰਤਲ ਵਲਲਲ (ਨਲਨ-  ਰਸ਼ਸਰਕਸ਼ਲਤਟਰਸ਼ ਜ਼ਸਸਟਮ)   ਹਲਣਲ ਚਲਹਸ਼ਦਲ ਹਰ,  ਜਲ

    ਜ਼ਕ ਸਲਫ਼ ਤਲ ਗਸਦਸ਼ (       ਮਰਸ਼ਜ਼ਲਵ ਵਵਲ ਸਲਫ਼ ਅਤਤ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਵਵਲ ਗਸਦਸ਼)       ਹਵਲ ਲਰ ਜਲਣ ਦਤ ਵਹਲਅ ਦਤ
     ਤਰਸ਼ਕਤ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਕਸਮ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਵਦਲ ਜਲਵਤ     । ਯਰਜ਼ਨਟਲਵ ਦਲ ਬਚਲਅ (ਮਤਨਟਤਨਸਸ)    ਮਰਨਰਫਰਕਚਰਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ

      ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਵ ਦਸ਼ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਤ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਫਲਟਰ, ਗਜ਼ਰਵਲਲਵ,   ਜ਼ਡਜ਼ਫਊਜਰਜ਼ ਅਤਤ
       ਅਸਦਰਰਨਰ ਸਜ਼ਤਹਲਵ ਨਰ ਸ ਜ਼ਡਸਇਨਫਤਕਟ ਅਤਤ ਸਲਫ਼ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਤ।
           ਵਪਲਰਕ ਅਤਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਥਲਵਲਵ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਸਫ਼ਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਤ ਖ਼ਤਰਤ ਦਤ

    ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਫ਼ਰਲਲਵ ਨਰ ਸ ਘਵਟਲ-             ਘਵਟ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਰਨਸ਼ ਵਲਤਲਵਰਣ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ
    ਬਲਹਰਸ਼ ਹਵਲ ਆਉਣਸ਼ ਚਲਹਸ਼ਦਸ਼ ਹਰ।
     ’         ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਖੜਕਸ਼ਆਵ ਖਲਲਣ ਦਸ਼ ਜਗਲਲ ਤਤ ਜਤਕਰ ਵਸਟਸ਼ਲਤਸ਼ਨ ਵਲਲਲ ਮਕਰਨਸ਼ਕਲ ਵਸਟਸ਼ਲਤਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮਜ਼ ਅਤਤ
              ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਸਸਟਮਜ਼ ਹਲਵਤ ਤਲਵ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਜ਼ਬਹਤਰ ਤਰਸ਼ਕਤ ਨਲਲ ਬਲਹਰਸ਼ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਫਲਟਰ ਕਰਕਤ

         ਅਸਦਰਰਨਸ਼ ਹਵਲ ਦਸ਼ ਗਸ਼ਣਵਵਤਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸ਼ਧਲਰ ਜ਼ਲਆਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।
                 ਜਤਕਰ ਤਲਜ਼ਸ਼ ਹਵਲ ਉਪਲਬਵਧ ਨਲ ਹਲ ਰਹਸ਼ ਹਲਵਤ ਤਲਵ ਇਹ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਤਲਜ਼ਸ਼ ਹਵਲ ਲਈ
         ਸਸਟਰਲ ਇਨਲਲਈਨ ਫਰਨ ਜ਼ਫਲਟਰ ਯਰਜ਼ਨਟ ਨਲਲ ਇਵਕ ਏਅਰ ਡਕਟ (   ਹਵਲ ਵਲਲਸ਼ ਪਲਈਪ)   ਜਲੜ ਜ਼ਦਵਤਸ਼

                ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਮਲਟਸ਼ਪਲ ਕਰਸਤਟ ਜਲਵ ਮਲਟਸ਼ਪਲ ਹਲਈ ਵਲਲ ਯਰਜ਼ਨਟ ਹਲਣ ਤਲਵ ਤਲਜ਼ਸ਼ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਗਜ਼ਰਲਲਵ
          ਰਲਹਹ ਅਸਦਰਰਨਸ਼ ਖਤਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਵ ਉਸਦਤ ਨਜ਼ਦਸ਼ਕ ਪਹਸ਼ਸਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।
   ਤਲਜ਼ਸ਼ ਹਵਲ ਦਸ਼ ਘਵਟਲ-   ਘਵਟ ਮਲਤਰਲ 3  ਜ਼ਕਊਜ਼ਬਕ ਮਸ਼ਟਰ/     ਘਸਟਲ ਪਪਤਸ਼ ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ ਅਤਤ 3.75 ਜ਼ਕਊਜ਼ਬਕ
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 ਮਸ਼ਟਰ /     ਘਸਟਲ ਪਪਤਸ਼ ਸਕਤਅਰ ਮਸ਼ਟਰ (5     ਸਸ਼ਐਫਐਮ ਪਪਤਸ਼ ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ ਅਤਤ 0.6   ਸਸ਼ਐਫਐਮ ਪਪਤਸ਼
 ਸਕਤਅਰ ਫਸ਼ ਵਟ)     ਦਸ਼ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ।

       ਜ਼ਜਹੜਸ਼ਆਵ ਇਮਲਰਤਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਮਕਰਨਸ਼ਕਲ ਵਸਟਸ਼ਲਤਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਹਹ ਹਰ,     ਉਨਲਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਖਸ਼ਵਲਣ ਵਲਲਸ਼ਆਵ
        ਜ਼ਖੜਕਸ਼ਆਵ ਦਲ ਉਪਯਲਗ ਕਰਨ ਦਸ਼ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ       ।ਇਹ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਰਸ਼-
           ਸਰਕਰਲਤਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਤ ਮਲਮਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਰਟਰਨ ਏਅਰ ਸਰਕਰਲਤਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸ਼ਜ਼ਮਤ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਤ    । ਇਸ ਜ਼ਰਟਰਨ

         ਏਅਰ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਰ ਸ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਵਵਚ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।
            ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਸ਼ ਥਲਵਲਵ ਲਈ ਇਹ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਸ਼ ਜਲਵਦਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਕ ਕਮਰਤ ਦਲ ਤਲਪਮਨ 24  ਤਲ 27  ਜ਼ਡਗਰਸ਼
       ਸਰਲਸਸ਼ਅਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਰਉਟ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਨਮਹ (ਜ਼ਹਊਮਸ਼ਜ਼ਡਟਸ਼)  ਨਰ ਸ 40  ਤਲ 70    ਪਪਤਸ਼ਸ਼ਤ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਸ਼

ਜਲਵਤ    ।ਏਅਰ ਕਸਡਸ਼ਸ਼ਨਰ ਦਸ਼ ਸਮਵ-  ’         ਸਮਵ ਤਤ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਤ ਤਲਵ ਜਲ ਜ਼ਫਲਟਰ ਸਲਫ਼ ਰਜ਼ਹਣ।
          ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਲਲਕਲਵ ਵਲਲਤ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਲ ਬਲਹਰ ਕਵਢਣ ਵਲਲਲ ਪਵਖਲ (ਐਗਜ਼ਲਸਟਫਰਨ)   ਲਗਲਇਆ ਜਲ

 ਸਕਦਲ ਹਰ,             ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਨਰਗਤਜ਼ਟਵ ਪਪਰਸ਼ਰ ਬਣਤ ਅਤਤ ਤਲਜ਼ਸ਼ ਹਵਲ ਦਲ ਚਲਣ ਰਹਤ    । ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ
    ਘਸ਼ਸਮ ਰਹਸ਼ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਸਮਵ-  ’    ਸਮਵ ਤਤ ਬਲਹਰ ਕਵਜ਼ਢਆ ਜਲਵਤ।

 

गरर के रौसर की शुरुआत के चलआेत एयर कंडीशनरो के प्रयोग सम्बन्धी शकंाओं को दरू 

करआेत हुये स्वास्थ्य ववभाग द्वारा कोववड -19 के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं और ररहायशी 
/व्याााररक स्थानो रे ए.सी.  (एयर कंडीशनरो) के प्रयोग सम्बन्धी ववस्आतआृत ददशा -
ननदरश जारी ककये गए है।
इस सम्बन्धी जानकारी देआेत हुये स्वास्थ्य ववभाग के प्रवक्तआता ने कहा कक क्तयोकक एयर कंड
ीीशनर एक कररे के बीच की हवा को घुरा कर (री-सकुर लेट) दोबारा ठंडा करने के ननयर 

ार कार करआता है, इसललए रौजूदा कोववड -19 की सस्थनआत रे कुछ चचआंताजनक शकंाऐं सा
रने ु रही है कक एयर कंडीशनर की बड ेस्थानो जैसे कक रॉल, दफ़्आतर, अस्ाआताल, स्वास्थ ््
य केन््ो ुदद रे प्रयोग के साथ लोगो को ख़आतरा हो सकआता है।
संक्ररण के फैलने की संभावना स्वास्थ्य संस्थाओं खासकर कोववड -19 वाडर या ुइसोले
शन सेटरो रे और जयादा होआती है और इसललए यह लसफ़ाररश की गई है कक इन केतो रे बा
की सभी अस्ाआताल या बबसलडगं की अाेका एयर कंडीशननगं लसस्टर अलग हो सजससे सं
भाववआत संक्रलरआत हवा या छींटो को फैलने से रोका जा सके।
कुछ स्थानो ार जहाँ अलग एयर कंडीशननगं नहीं की जा सकआती, वहाँ इक_ीी हुई बाहर ज
ीाने वाली हवा (एग्जास्ट एयर) रे संक्रलरआत रोगाणु होने की संभावना रहआती है और इसलल
ए उायुक्तआत आतकनीक का प्रयोग करके संक्ररण को फैलने के खआतरे से बचाव ककया जा सक
आता है। कोववड -19 के प्रभाववआत ररीज के कररे की एग्जास्ट हवा का ट्रीटरेट, हैाा -
कफलटरेशन या केलरकल डडसइनफैकशन के साथ ककया जा सकआता है, हवा की बबललगं क
रने के ललए ग़ैर धाआतु रैटीररयल वाले डडफ्यूजड एयर एरीएटर टैक का इस्आेतराल ककया जा 
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सकआता है, सजसरे 1 प्रनआतशआत सोडडयर हाईाोकलोराईट सोलयूशन का प्रयोग ककया जाये।
प्रवक्तआता ने ुगे कहा कक यह लसफ़ाररश की जाआती है कक एकांआतवास के् हवादार होने चादह
एं और नेगेदटव या न्युट्रल पे्रशर ार रेटेन होने चादहएं। जब रैकैननकल वटैीलेशन का प्रयो
ग ककया जाये आतो एक बार प्रयोग वाला (नॉन -रीसरकुलेटरी लसस्टर) होना चादहए, जोकक 

साफ़ से गंदी (ररीजो की आतरफ साफ़ और एग्जास्ट की आतरफ गंदी) हवा ले जाने के बहाव 

के आतरीके के अनुसार कार रे लाया जाये।
इकाईयो का बचाव (रेनटेनेस) रैनफैूकचरर के ददशा ननदरशो की ाालना करआेत हुए ककया 
जाये। सजसरे क फफलटर, गीले, डडफ्यजूरज और अन्दरनी सआेतहो को डडसइनफेकट और सा
फ़ ककया जाये।
व्याााररक और औद्योचगक स्थानो के ललए यह लसफाररश की जाआती है कक कोववड -19 के 

खआतरे के हवा रे फैलाव को कर से -कर रखने के ललए जररी है कक अंदरनी वाआतावरण रे 

अचधक से अचधक बाहरी हवा ुनी चादहए।
लसफर्् खखडककया ँखोलने के स्थानो ार यदद वटैीलेशन वाला रैकैननकल वटैीलेशन लसस्ट
रज और एयर कंडीशननगं लसस्टरज हो आतो ज़्यादा बेहआतर आतरीके से बाहरी हवा को क फफलटर 

करके अंदरनी हवा की गुणवतआता रे सुधार लाया जा सकआता है।
यदद आताजी हवा उालब्ध न हो रही हो आतो यह लसफाररश की जाआती है कक आताजी हवा के ललए 

सटै्रल इनलाईन फेन क फफलटर यूननट के साथ एक एयर डकट (हवा वाली ााईा) जोड दी जा
ये और यदद रलटीाल कैसेट या रलटीाल हाई बाल यनूनट हो आतो आताजी हवा को गीलो के द्
वारा अंदरनी केत रे या उसके नजदीक ाहँुचाया जा सकआता है।
आताजी हवा की कर से -कर राता 3 क्तयूबबक रीटर /घंटा प्रनआत व्यसक्तआत और 3.75 क्तयूबबक 

रीटर /घंटा प्रनआत सकेयर रीटर (5 सीएफएर प्रनआत व्यसक्तआत और 0.6 सीएफएर प्रनआत सकेय
र फुट) की लसफाररश की जाआती है।
सजन इरारआतो रे रैकैननकल वटैीलेशन लसस्टर नहीं है, उनरे खुलने वाली खखडककयो का 
उायोग करने की सलाह दी जाआती है। यह लसफाररश की जाआती है कक री-सकुर लेट लसस्टर के 

रारलो रे ररटरन एयर सकुर लेशन को सीलरआत ककया जाये। इस ररटरन एयर लसस्टर को 
एग्जास्ट लसस्टर रे बदला जा सकआता है।
ररहायशी स्थानो के ललए यह सलाह दी जाआती है कक कररे का आताारन 24 से 27 डडगी सै
सलसयस ार सैट ककया जाये और नरी (हयूरीडडटी) को 40 से 70 प्रनआतशआत रे रखा जाये। ए
यर कंडीशनर की सरय -सरय ार सववरस करवाई जाये सजससे क फफलटर साफ़ रहे।
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ज़्यादा लोगो वाले कररे रे हवा बाहर ननकालने वाला ाखंा (ऐगजास्टफैन) लगाया जा स
कआता है, सजससे कररे रे नेगेदटव पे्रशर बने और आताजी हवा का चलन रहे। कररे रे घूर रह
ीी हवा को सरय -सरय ार बाहर ननकाला जाये।
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             ਮਮਮਖ ਮਮਤਰਰ ਕਕਪਟਨ ਅਮਰਰਮਦਰ ਰਸਮਘ ਨਨ ਰਮਮਤਕ ਡਰਰਈਵਰ ਮਨਜਰਤ ਰਸਮਘ ਦਨ ਪਰਰਵਰਰ ਨਨ ਮ 10       ਲਮਖ ਦਰ ਸਹਰਇਤਰ ਰਰਸ਼ਰ ਦਨਣ ਦਰ
 ਕਰਤਰ ਐਲਰਨ

-         ਰਜ਼ਲਲ ਰ ਬਰਨਰਲਰ ਦਨ ਬਡਬਰ ਨਰਲ ਸਬਮਧਤ ਸਰ ਮਨਜਰਤ ਰਸਮਘ
 
ਬਰਨਰਲਰ, 28 ਅਪਮਕਲ:
ਪਰ.ਆਰ.ਟਰ.ਸਰ.    ਦਨ ਚਨਅਰਮਕਨ ਸਮਰ ਕਨ.ਕਨ.               ਸ਼ਰਮਰ ਨਨ ਦਮਰਸਆ ਰਕ ਰਪਛਲਨ ਰਦਨਨ ਨਰਨਦਨੜ ਸਰਰਹਬ ਰਵਖਨ ਫਸਨ ਸ਼ਰਧਰਲਨਆਨ ਨਨ ਮ ਲਕਣ ਲਈ

  ਪਰਟਆਲਰ ਤਤ 32            ਬਮਸਰਨ ਦਰ ਕਰਫ਼ਲਰ ਰਵਰਨਰ ਹਹਇਆ ਸਰ ਰਜਸ ਰਵਚਤ ਇਕ ਡਰਰਈਵਰ ਮਨਜਰਤ ਰਸਮਘ,      ਜਹ ਬਰਨਰਲਰ ਰਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਬਡਬਰ
  ਰਪਮਡ ਦਰ ਸਰ,             ਦਰ ਰਸਤਨ ਰਵਮਚ ਅਚਰਨਕ ਰਦਲ ਦਰ ਦਦਰਰ ਪਕਣ ਕਰਰਨ ਮਦਤ ਹਹ ਗਈ ਸਰ,  ’        ਰਜਸ ਤਨ ਮਮਮਖ ਮਮਤਰਰ ਕਕਪਟਨ ਅਮਰਰਮਦਰ ਰਸਮਘ ਨਨ
        ਡਨ ਮਘਰ ਦਮ ਮਖ ਜ਼ਰਹਰ ਕਰਰਦਆ ਉਸ ਦਨ ਪਰਰਵਰਰ ਨਨ ਮ 10          ਲਮਖ ਰਮਪਏ ਦਰ ਐਕਸ ਗਮਨਸ਼ਰਆ ਗਰਰਨਟ ਦਰ ਐਲਰਨ ਕਰਤਰ ਹਕ।

ਪਰ.ਆਰ.ਟਰ.ਸਰ.                    ਦਨ ਚਨਅਰਮਕਨ ਨਨ ਰਕਹਰ ਰਕ ਡਰਰਈਵਰ ਮਨਜਰਤ ਰਸਮਘ ਦਰ ਮਦਤ ਨਰਲ ਪਰਰਵਰਰ ਨਨ ਮ ਰਜਮਥਨ ਨਰ ਪਨਰਰ ਹਹਣ ਵਰਲਰ ਘਰਟਰ
 ਰਪਆ ਹਕ,   ਉਥਨ ਹਰ ਪਰ.ਆਰ.ਟਰ.ਸਰ.           ਨਨ ਮ ਵਰ ਇਕ ਰਮਹਨਤਰ ਮਮਲਰਜ਼ਮ ਦਰ ਬਨਵਕਤ ਮਦਤ ਦਰ ਦਮ ਮਖ ਹਕ       ’  । ਉਨਲਰਨ ਇਸ ਦਮ ਮਖ ਦਰ ਘੜਰ ਚ

     ਪਰਰਵਰਰ ਨਰਲ ਹਮਦਰਦਰ ਦਰ ਪਮਗਟਰਵਰ ਕਰਤਰ। 
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