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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

----- ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਦ ੇਲੜਿਕਆ ਂਦੇ ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ੂਅਤ ੇਹੋਰ 29 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

----ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਗਰਲਜ ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ 18 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਿਵਦੇਸ ਤ� ਆਏ ਹਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਕੋਿਰਨਟਾਈਨ 

----ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

---ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ� ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਮਈ (  ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਗਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਜਸ ਅਧੀਨ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਵਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੜਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹਜੂਰ 

ਸਾਿਹਬ ਦਰਸਨ� ਲਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ� ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇਵਾਪਸ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ� ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਆਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਇਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ 

ਗਰਲਜ ਹੋਸਟਲ ਿਵਖ ੇਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ 18 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 8 ਲੜਕੀਆ ਂਅਤ ੇ10 ਲੜਕ ੇਹਨ 

। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਬ�ੇਕ ਫਾਸਟ, ਦੁਿਪਹਰ ਅਤ ੇਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਸਟਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ 21 ਲੋਕ ਜ ੋਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਇਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੜਿਕਆ ਂਦ ੇਹੋਸਟਲ ਜ ੋਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਦ ੇ

ਨਜਦੀਕ ਸਿਥਤ ਹੈ ਿਵਖੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ� ਲੋਕ� ਿਵਚ� 10 ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖ ੇਦਰਸਨ� ਲਈ 

ਗਏ ਸਨ ਇਨ� ਿਵੱਚ 5 ਮਿਹਲਾਵ� ਅਤ ੇ5 ਪੁਰਸ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ ੇਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਨ� ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਣ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ 

ਬੱਸ� ਦ ੇਡਰਾਇਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਆਿਦ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲੜਿਕਆ ਂਦ ੇਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ 8 ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 

6 ਲੋਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਪੂਨ�  ਤ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਡੈਡ ਬਾੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ ਿਜਨਾ ਿਵੱਚ ਦੋ ਐਬੂਲ�ਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਿਜਸ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬ ਹਨ, ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ ਦ ੋਹੋਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਦ ੋਲੋਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤ ੇਸੂਰਤ ਤ� ਅੱਜ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਪਣ ੇਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤ ੇਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨ� ਤ ੇਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 41 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ�ੇਕ ਫਾਸਟ, ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਰਾਤ 

ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਦਖੇ ਰੇਖ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਡਊਟੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜ ੋ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ ਉਨਾ 18 ਲੋਕ� ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜੂਰ 

ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਦੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੋਨ�  ਹੋਸਟਲ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਕ�ਪਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਤ ੇ

ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । 

�ਥ ੇਹੀ ਿਵਦੇਸ ਤ� ਆਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸਰਧਾਲੂਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਉਨ� ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� ਲਈ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਖੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ 

ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

=-------- 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 1)ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 2) ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖ ੇਬ�ੇਕ ਫਾਸਟ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸਰਧਾਲ ੂ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 3) ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਕ�ਪਸ ਿਵਖ ੇਿਵਦੇਸ ਤ� ਆਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 4) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਕ�ਪਸ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ 



ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 5) ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖ ੇਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ 

ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 6) ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖ ੇਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸਰਧਾਲੂ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ 

ਭੋਜਨ ਖ�ਦ ੇਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 7) ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖ ੇਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸਰਧਾਲੂ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਟਾਲ ਤ� ਲ�ਦੇ ਹੋਏ। 
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----- ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਹਰੇਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ---- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

------ਸ�ਟਰ� ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤ ੇਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਧਆਨ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਲਗਾਈ ਜ�ਚ ਲਈ ਿਡਊਟੀਆਂ 

ਪਠਾਨਕੋਟ,  2  ਮਈ 2020- ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦ ੇਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥ ੇਰਿਹ ਰਹ ੇਲੋਕ� 

ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  ਸਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਦੋ ਹੋਸਟਲ� ਿਵੱਚ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕ� 

ਦ ੇਰਿਹਣ ਸਬੰਧੀ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ ਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ� ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਚੰਗ ੇਿਬਸਤਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ 

ਹ,ੈ  ਇੱਥ ੇਸਮ-ੇਸਮੇ ਤੇ ਜੀਵਾਣ ੁਨਾਸ਼ਕ ਸਪ� ੇਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਮੱਛਰ� ਨੰੂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਪ� ੇਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਟਾਇਮ ਵਧੀਆ 

ਅਤ ੇਪੋਸਿਟਕ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਉਨ� ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ� ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ।  ਇਸ ਤ�  ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਹ�ਡ 

ਸੈਨ� ਟਾਇਜਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਿਜਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਉਨ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ� 

ਦੀ ਿਡਊਟੀਆ ਂਵੀ ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਲ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਿਜਵ� ਿਨਯਮ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ੋ।   

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (2 ਮਈ 9) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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---- ਅਪਣ ੇਘਰ� ਅਤ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੱਖ� ਿਧਆਨ -ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

----ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ੇਿਜਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ‘ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਮਈ 2020 -----ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਫਰਜ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ 

ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸ� ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਨੰੂ ਘਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਤ ਵਰਤ� 

ਦੀਆ ਂਚੀਜ� ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਿਨਕਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਘਰ� ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

    ਉਨ� ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਵੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖੰਘਦੇ ਤ ੇਿਛੱਕਦ ੇਸਮ� ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਰੁਮਾਲ ਜ� ਿਟਸ਼ ੂਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਖੁੱ ਲੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਥੁੱ ਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਵੀ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ�, ਨੱਕ ਅਤ ੇਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 20 ਸੈਿਕੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵ ੋਜ� ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹ�ਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀ, 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ 

ਖ�ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਜ� ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹ ੈਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (2 ਮਈ 10) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ। 

 


