ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।
•ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕਲ੍ਕਾਰੀ
•ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤਾ ਬੇਟੇ ਨੰ ਜਨਮ
•ਜਿੱ ਚਾ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ, ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਜਖਆ ।
•ਇਲ੍ਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਪਜਹਲ੍ੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈ ਗਜਟਵ ਆਈ -ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 12 ਅਪਰੈਲ੍ -(

)-

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਜਰੰ ਦਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਜਹਲ੍ੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਘਰ ਅਿੱ ਜ ਦਹਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ।ਜਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਥੋਂ
ਦੇ ਸਰੀ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਉਕਤ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਮਗਰੋਂ ਲ੍ਏ ਗਏ ਪਜਹਲ੍ੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਅੰ ਜਮਤਸਰ ਜਵਖੇ ਭੇਜੇ
ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈ ਗਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ।ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ ਰਜਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ
ਅਗਲ੍ੀ ਜਾਂਚ ਜਰਪੋਰਟ ਕੁਝ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰੀ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਜਤੰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ੍ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਵਖੇ ਇਸ ਪਜਹਲ੍ੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਜਕ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈ ਗਜਟਵ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਜਡਲ੍ੀਵਰੀ ਪਰੀ ਸਫ਼ਲ੍ਤਾ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਲ੍ਆ ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ. ਐਮ .ਓ ਡਾ:ਚੰ ਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿੱ ਚਾ ਤੇ ਬਿੱ ਚਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ
ਜਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ।
Dispatch No I/17992/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਜਮਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰ ਕਲ੍ਿੱਸਟਰ ਼ਿੋਨ ਐਲ੍ਾਜਨਆ -ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ

ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਼ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ ਜਡਊਟੀ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ

ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ - ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,12 ਅਪਰੈਲ੍ -(

)-

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਜਮਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਦਜਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਕਮ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਵਲ੍ ,ਪੁਜਲ੍ਸ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਸਹਤ
ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਿੱ ਚ ਤੀਜਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਜਤੰ ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਸਜਹਰ ਦੀ ਜਮਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨਾਲ੍ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰ
ਕੰ ਟੇਨਮੈਟ ਼ਿੋਨ ਐਲ੍ਾਜਨਆ ਜਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਦਜੇ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਕੰ ਟੈਕਟ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰ
ਕਲ੍ਿੱਸਟਰ ਼ਿੋਨ ਐਲ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨ਼ਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਬਮਾਰੀ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾਂ ਫੈਲ੍ੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਜਰੰ ਦਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਮਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਲ੍ਈ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਜਡਊਟੀ
ਮੈਜਜਸਟਰਟ
ੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੋ਼ਿਮਰਾ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ
ਸਪਲ੍ਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ।

ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ ਰਜਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਚੰ ਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਮਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਗਲ੍ੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜਵਿੱ ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਇਸ ਪਰੇ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜਨਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਕ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵਿੱ ਚ
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਲ੍ਿੱਛਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਡਾ ਜਵਕਰਮਜੀਤ ਜਸੰ ਘ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਪਰੀ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ੍ ਜਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ

ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨਹ ਾ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ੍ ਲ੍ੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਪੀ.ਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ,
ਮਾਸਕ,ਆਜਦ ਮੋਜਦ ਹਨ।

ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਪਛਲ੍ੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਇਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੰ ਸਜਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ।ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਨਾ ਜਨਕਲ੍ਣ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

(Dispatch No. I/18011/2020)

