Dispatch No
I/27429/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜਵੱ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈ ,ਹੇਅਰ ਕਜਟੰ ਗ , ਸੈਲਨ
ੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜਹਤ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਖੋਲਹਣ
ਦੀ ਇਿਾ਼ਿਤ
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਮਈ (

) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜਵਡ -19 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਜ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਹਾ ਪਰ਼ਿਾ਼ਿਨ ਵੱ ਲੋਂ

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲੲੀੀ ਜਮਤੀ 23.03.2020 ਤੋਂ ਜਿਲਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਅਗਲੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਸਕੱ ਤਰ ਵੱ ਲੋ ਿਾਰੀ ਆਦੇ਼ਿਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ਼ਿ ਜਵੱ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਮਤੀ
31.05.2020 ਤੱ ਕ ਵਧਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ , ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਿਾਰੀ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋ਼ਿਨੀ ਜਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ : 442 / ਵਸ ਜਮਤੀ 18.05.2020 ਰਾਂਹੀ ਜਿਲਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਏਰੀਏ
ਅੰ ਦਰ ਪੈਦੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਨਹ ਾਂ ਜਕਸੇ ਼ਿੋਨ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਼ਿਾਮ
07.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ , ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਅੀੈਡਵਾਇਿਰੀ ਦੀ ਰੋ਼ਿਨੀ ਜਵੱ ਚ ਜਿਲਹਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਬਾਰਬਰ ( ਨਾਈ ) / ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਼ਿਾਮ 07.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਼ਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ :
ਬਾਰਬਰ ( ਨਾਈ ) / ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਜਵੱ ਚ ਕੋਜਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਰਜਹਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ।
ਬਾਰਬਰ ( ਨਾਈ / ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਂਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ
ਭੀੜ੍ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।
ਬਾਰਬਰ ( ਨਾਈ ) / ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਕੇ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਵੀ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਜਹਨਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ
ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਬਾਰਬਰ ( ਨਾਈ / ਹੇਅਰ ਕੱ ਟ ਸੈਲਨ
ੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰ ਦਰ ਹਰ ਵਸਤਾਂ / ਟੂਲ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨ - ਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਹ ਜਕ ਕੋਜਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ੀਦੇ ਸਾਰਜਥਕ ਕਦਮ ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ , ਜਵਅਕਤੀ , ਗਾਹਕ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ।

ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ / ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱ ਦ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰੰ ਤੂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱ ਚ
ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਜਵਰੁੱ ਧ ਜਡਿਾਸਟਰ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋ ਕ ਜਹੱ ਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ
ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ।

Dispatch NO
I/27427/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ•ੀਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਵੱ ਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 100 ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜਕੱ ਟਾਂ ਅਤੇ 60 ਬੋਤਲਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿਰ ਭੇਂਟ

ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਵੱ ਲੋਂ ਅਪੀਲ - ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਜਹਯੋਗ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 23 ਮਈ (

) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਬੈਂਕ ਅਦਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਰੀਿਨਲ ਮੈਨੇਿਰ ਬਜਠੰਡਾ ਸਰੀ ਊਗਰਸੈਨ

ਗੁਪਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮ਼ਿਨਰ ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਨੂੰ 100 ਜਨਿੱਿੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ ) ਅਤੇ 60 ਬੋਤਲਾਂ
ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾ਼ਿਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੀਿਨਲ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰੀ ਊਗਰਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਮਕ ਜਬਮਾਰੀ ਨੇ ਜਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕੜ੍ ਜਵਚ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਕੱ ਟਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱ ਲਜਦਆਂ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ੀਾੀਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਕੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ,ਨਰਜਸੰ ਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ-19 ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਸ. ਬੀ.ਆਈ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ੀਾ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਕ ਕੋਜਵਡ19 ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਜਰਕ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਿਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਸੰ ਗਲਾ, ਸਰੀ ਸੰ ਿੇ ਭਾਟੀਆ, ਹਰਮੰ ਦਰ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਓ ਸਰੀ ਅਜਨਲ ਕਜਟਆਰ ਵੀ
ਹਾਿਰ ਸਨ ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈ ਗਜਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਛੁੱ ਟੀ
ਹੁਣ ਜਿਲਹੇ ਜਵੱ ਚ ਐਕਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 10 ਹੋਈ
ਘਰ ਿਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਚੰ ਗੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,23 ਮਈ (

)-ਇੱ ਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵੱ ਚ ਭਰਤੀ 16 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ 6

ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ।ਇਹ ਲੋ ਕ ਹ਼ਿੂਰ ਸਾਜਹਬ ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਰਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਲੇ ਬਰ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ,ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਥੋਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ
ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 45 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।
ਅੱ ਿ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵੱ ਚੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਿਣ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਜਕਰਨ ਨੋ ਡਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਮੈਡੀਸਨ , ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਜਵਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾ਼ਿਰ ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਗੁਟਕਾ
ਸਾਜਹਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਭ ਇਛਾਵਾਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਵਸੇਸ਼ ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਤੱ ਕ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਨੋ ਡਲ ਅਫਸਰ ਕਰੋਨਾ 19 ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ
ਜਵੱ ਚ ਜ਼ਿਲਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁੱ ਲ 16 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਸਨ ,ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਅੱ ਿ 6 ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਜਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟ
ਨੈ ਗਜਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਐਕਜਟਵ ਮਰੀਿ ਿੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵਚ
ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ ਰਿੀਵ ਿੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਜਵੱ ਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਜਵੱ ਚ ਿੀ ਪੀ ਐਿੱਸ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਇਸ ਐਪ ਜਵੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਸਬੰ ਧੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ,ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੇ ਸਟਾਫ਼,ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀਮਤੀ ਮਤਤਨਿੀਤ ਕੌ ਰ, ਸਰੀ ਕੁਲਬੀਰ, ਸਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੀਤ ਕੌ ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਾ਼ਿਰ ਸੀ।

