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I/22882/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

----- ਸ�ੀ ਸ ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ੇਕੋਟਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਨੰੂ 

-----ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨ.  ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਮਈ (         ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ  ਤ6 ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵ7 ਲ6 ਕੋਟਾ ਿਵਖੇ ਪੜ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਨੰੂ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ7 ਚ ਵਾਿਪਸ ਆ;ਣ ਤੇ ਸ�ੀ ਸ ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅ7 ਜ 

ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਇਨ  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ  ਲਈ ਰਵਾਨ  ਕਰ ਿਦ7 ਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ 

ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ.  ਕੀਤਾ। ਉਨ  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ 

ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਅ7 ਜ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਅੰਦਰ ਵੀ 14 ਿਦਨ 

ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤ ੇਿਦ7 ਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਉਨ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦ7 ਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ  ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਾ ਤ6 ਆਏ 10 ਲੜਕੇ 

ਅਤੇ 8 ਲੜਕੀਆ ਂਨੰੂ ਸ�ੀ ਸ ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਦ ੇਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਿਵ7 ਚ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ  ਦ7 ਿਸਆ ਿਕ 

ਇਨ  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸDਪਿਲੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾ ਿਵ7 ਚ ਇਨ  ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਨ. ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਸੀ। ਅ7 ਜ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵ7 ਲ6 ਇਨ  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ  ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦ7 ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤ ੇਇਨ  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨ.  ਦ7 ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮE ਦੋਰਾਨ ਇਨ  ਨੰੂ ਹੋਸਟਲ ਿਵ7 ਚ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮE ਦੋਰਾਨ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵ7 ਲ6 ਉਨ  ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਂਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨ.  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮE 

ਦੋਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵ7 ਲ6 ਿਦ7 ਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗ 

ਲਈ ਿਦਲ6 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ.  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਅ7 ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ6 ਤ  ਜੋ ਅਸH ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਿਜ7 ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੀਏ 

ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਿਫਰ ਤ6 ਪਿਹਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(7 ਮਈ 2 ) ਸ�ੀ ਸ ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ ਦ ੇਹੋਏ। 
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 I/22891/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

----- ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹ7 ਲਾ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਮੁਹ7 ਲਾ ਜਲਾਖੜੀ ਿਵ7 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਿਦ7 ਤੀਆ ਂਛੋਟ  ਦ ੇ

ਆਦੇਸ਼ ਰ7 ਦ 

----- ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�  ਸਥਾਨ  ਤ ੇਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਮਈ (         ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ.  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਵਾਰਡ 

ਨੰ: 12, ਮੁਹ7ਲਾ ਈਦਗਾਹ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸ਼ਿਹਰੀ) ਤਿਹਸੀਲ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8, ਮੁਹ7ਲਾ ਜਲਾਖੜੀ 

(ਕਬੀਰ ਨਗਰ), ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਵ7 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹ7 ਤ  ਨੰੂ ਮੁ7 ਖ ਰ7 ਖਦ ੇਹੋਏ ਕੋਿਵਡ-

19 ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ�ਭਾਵ ਤ6 ਬਚਣ ਲਈ 23-03-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਿਵਊ ਹੁਕਮ  ਸਬੰਧੀ ਸਮE-ਸਮE ਤ ੇਇਸ ਦਫਤਰ 

ਵਲ6 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਛੋਟ  ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਤ6 ਵਾਰਡ ਨੰ: 12, ਮੁਹ7ਲਾ ਈਦਗਾਹ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸ਼ਿਹਰੀ) ਤਿਹਸੀਲ ਤ ੇ

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਿਹਸੀਲ ਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ  ਤ7 ਕ ਰ7 ਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਾਰਡ ਨੰ: 12, ਮੁਹ7ਲਾ ਈਦਗਾਹ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸ਼ਿਹਰੀ) ਤਿਹਸੀਲ ਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤ ੇਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8, 

ਮੁਹ7ਲਾ ਜਲਾਖੜੀ (ਕਬੀਰ ਨਗਰ), ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੇ ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹH ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(7 ਮਈ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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I/22892/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 3 

----- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ  ਦ ੇਖੁ7 ਲਣ ਦਾ ਸਮ  ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤ6 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ ਤ7 ਕ 

ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ 

----- ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤ  ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲ6 ਪਿਹਲ  ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ ਿਮਤੀ 05.05.2020 ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੀਆ ਂ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਮਈ (         ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ.  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹਨ ਿਕ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ 

23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

   ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਹ7 ਤ  ਨੰੂ ਮੁ7 ਖ ਰ7 ਖਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ6 ਸਮE-ਸਮE ਤ ੇਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂ

ਹਦਾਇਤ  ਦੇ ਸਨਮੁ7 ਖ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ  ਦੇ ਖੁ7 ਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲ6 5 ਮਈ 2020 ਰਾਹH ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: (2) ਿਵ7 ਚ ਿਜਥ ੇਦੁਕਾਨ  ਦੇ ਖੁਲ7 ਣ ਦਾ ਸਮ  ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ6 ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤ7 ਕ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਤ ੇਿਨਆ ਂਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ� ਵਲ6 ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਦ ੇ

ਸਨਮੁ7 ਖ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ  ਦੇ ਖੁ7 ਲਣ ਦਾ ਸਮ  ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤ6 ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ ਤ7 ਕ 

ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਇਸ ਤ6 ਇਲਾਵ  ਬDਕ  ਦੇ ਖੁ7 ਲਣ ਦਾ ਸਮ  (for Public dealing) ਉਸੇ ਤਰ  ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ6 ਦੁਪਿਹਰ 01:00 

ਵਜੇ ਤ7 ਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Non-public dealing ਕੰਮ  ਲਈ ਬDਕ ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤ6 ਸ਼ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤ7 ਕ ਖੁਲੇ ਰਿਹਣਗੇ। 

ਇਸ ਤ6 ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤ  ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲ6 ਪਿਹਲ  ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ ਿਮਤੀ 05.05.2020 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 

 

 ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(7 ਮਈ 3 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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I/22893/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
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----- ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ6 ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ7 ਡੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆ ਂ/ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਜਰੂਰੀ-ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ 

ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਮਈ (         ) ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ7 ਲ6 ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ6 ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ7 ਡੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆ ਂ/ ਬਜ਼ਰੁਗ  

ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ6 ਜਾਰੀ ਇ7 ਕ ਪ7 ਤਰ ਿਵ7 ਚ 

60 ਸਾਲ ਤ6 ਵ7 ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਅਤ ੇਅਤੇ ਉਨ  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਕੁਝ  ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ7 ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ  ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ�ੀ ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ.  ਕੀਤਾ। 

ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ 60 ਸਾਲ ਜ  ਇਸਤ6 ਵ7 ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੀ ਘ7 ਟ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂ

ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬਜ਼ਰੁਗ  ਿਵ7 ਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ 

ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੇ ਿਨਸਬਤ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦੀ ਵ7 ਧ  ਮੌਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ 60 

ਸਾਲ ਜ  ਇਸਤ6 ਵ7 ਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜ  ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਤ6 ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨ  ਲਈ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਉਨ  ਦ7 ਿਸਆ ਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਮE ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ, ਘਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 

ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤ6 ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਿਮਲਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ  ਬੈਠਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਿਜਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਘ7ਟੋ ਘ7 ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇ7 ਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਸਮE ਲਈ ਹ7ਥ ਿਮਲਾਉਣ / ਜ7 ਫੀ 

ਪਾਉਣ ਤ6 ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ ਇਕ7ਲਾ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ  ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼  

ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਸਹਤਮੰਦ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆ ਂਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ6 

ਪਿਹਲ   ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹ7ਥ  ਨੰੂ  ਧੋਵ ੋਅਤੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹ7 ਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਅਤ ੇ

ਹ7 ਥ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ , ;ਗਲ  ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ.  ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਥ  ਅਤੇ ਗੁ7 ਟ ਨੰੂ ਘ7 ਟ ੋਘ7 ਟ 40 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੇਣ । 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਹ7ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹ7 ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

(ਘ7 ਟ ੋਘ7 ਟ 70% ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਵਰਤ6 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵE ਹ7 ਥ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਘ7 ਟ-ੋ

ਘ7 ਟ 3 ਐਮਐਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਲਗਭਗ 2 ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕ7 ਢੋ) ਸੁ7 ਕੇ ਹ7 ਥ  ਤ ੇਲਗਾਓ ਅਤ ੇਘ7 ਟ-ੋਘ7 ਟ 30 ਸੈਿਕੰਡ ਤ7 ਕ ਮਲ ਕੇ 

ਹ7 ਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ।ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ7 ਖੋ ਿਕ  ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼  ਿਜਵE ਿਕ ਐਨਕ , ਦੰਦ, ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਬਕਸੇ, ਬਰਤਨ ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਵਰਤ6 ਤ6 ਪਿਹਲ  ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੰਘ / ਿਛ7 ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ7 ਚ ਬਜ਼ਰੁਗ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢ7 ਕਣ ਲਈ ਰੁਮਾਲ 

ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ / ਪਰਸ ਿਵ7 ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਸਤਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵ7 ਚ ਨਾ ਆਵ।ੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹH ਹੈ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਖੰਘਣ ਲਈ ਮੰੂਹ 

ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੂਹਣੀ ਿਵ7 ਚ ਿਛ7 ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ7 ਚ, ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂਸ ਖੰਘ / ਿਛ7 ਕ  ਤ6 ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹ7 ਥ  ਤੇ 

ਹੋਰ ਭਾਗ  ਨੰੂ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ  ਨੰੂ ਹਰ ਸਮE ਆਪਣ ੇਹ7 ਥ  ਨਾਲ ਿਚਹਰੇ, 

ਮੰੂਹ, ਨ7 ਕ ਅਤ ੇਅ7 ਖ  ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ6 ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ  ਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਦ ੇਵਾਸ਼ਬੇਸਨ ਤ6 ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਤ ੇ

ਥੁ7 ਕਣਾ ਨਹH ਚਾਹੀਦਾ ।     

ਬਜ਼ਰੁਗ  ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ: ਸਾਰੇ ਛੋਟ ੇਅਤ ੇਵ7 ਡ ੇਇਕ7 ਠ -ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਿਦ ਤ6 ਹਰ ਹਾਲ ਿਵਚ ਬਚ।ੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਘਰ ਿਵਚ ਹਲਕੇ ਅਿਭਆਸ ਅਤ ੇਯੋਗਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਘਰ ਪਕਾਏ ਤਾਜ਼ੇ ਗਰਮ ਖਾਣ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, (ਿਕਡਨੀ / 

ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ) ਲੋਕ  ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤ ੇਤਾਜ਼ੇ ਜੂਸ ਦ ੇਸੇਵਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ 

ਨਾਗਿਰਕ  ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦ7 ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣ, ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਲੋੜHਦਾ ਸਟਾਕ ਹਰ ਸਮE ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰ7 ਖਣ, ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਖੁਦ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ  ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ / ਜ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ7 ਚ ਤਕਲੀਫ ਜ  ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ7 ਿਸਆ ਆ;ਦੀ ਹੈ 

ਤ  ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨ. ੜ ੇਦੀ ਿਸਹਤ ਕEਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ, ਦਸੋਤ  ਆਿਦ ਦਆੁਰਾ ਦਵਾਈ ਜ  ਉਪਾਅ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਕਸੇ ਸਵ-ੈਿਨਰਧਾਰਤ / 

ਤਜਵੀਜ਼ ਤ6 ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਸਹਤ ਕEਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਜ ਚ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਦਫਤਰ / ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤ6 ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਿਜ7 ਥ6 ਤ7 ਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁ7 ਛਿਗ7 ਛ ਲਈ ਟੈਲੀ- ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ 

ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਕਾ;ਸਿਲੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 1800-180-4104 ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਚੋਣਵੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆ ਂ(ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਿਜਵE ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ  ਗੋਿਡਆ ਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਿਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ  ਪਿਰਵਾਰਕ ਮDਬਰ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਰਾਹH ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ: ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਿਵ7 ਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਤ ੇਗੁਆਂਢੀਆ ਂਨਾਲ ਗ7ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਦ ੇਇਕਠ  ਤ6 ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵ,ੇ ਇ7 ਕ ਸ਼ ਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣ ੇਸ਼ੌਕ ਿਜਵE ਿਕ ਿਚ7 ਤਰਕਾਰੀ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਪੜਨਾ ਆਿਦ, 

ਇਕ7 ਲੇਪਣ ਜ  ਬੋਿਰੰਗ ਤ6 ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਭ ਤ6 ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ  ਤ7 ਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਆ ਂਤ6 ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵ7 ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਜਵE ਿਕ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨHਦ 

ਆਉਣਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਣਉਿਚਤ ਗ7ਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਿਵ7 ਚ ਅਸਮਰ7ਥਾ ਆਿਦ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣ ੇ



ਆਉਣ ਤ ੇਨ. ੜਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਿਨਰਭਰ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ: ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਅਤ ੇਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵE ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ ਮਾੜ ੇਮੂਡ / ਪ�ਤੀਰੋਧੀ ਮੂਡ ਿਵ7 ਚ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ6 ਪਿਹਲ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣ ੇਹ7 ਥ ਧੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦ ੇਹੋਏ ਕ7 ਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਕੇ ਨ7 ਕ 

ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਢਕਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨ7 ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਵੀ ਢਿਕਆ 

ਹੋਵ।ੇ ਵਰਤ6 ਦ ੇਬਾਅਦ ਕ7 ਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਉਨ  

ਸਤਹ  ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨ  ਿਵ7 ਚ ਵਾਿਕੰਗ ਕੈਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲ-ਚੇਅਰ, 

ਬੈੱਡਪੈਨ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹ7 ਥ ਧੋਣ 

ਿਵ7 ਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕ  ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ 

ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ / ਖੰਘ / ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ7 ਚ ਤਕਲੀਫ ਆ;ਦੀ ਹੈ ਤ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦ ੇਨ. ੜ ੇਨਹH ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਸੁ7 ਤ ੇਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਚਲਣ ਜ  ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਜ  ਿਬਨ  ਬੁਖਾਰ ਦ ੇਲ7 ਛਣ, ਨਵH ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਦੀ 

ਤਕਲੀਫ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਜ  ਮਾੜੀ ਭੁ7 ਖ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਵਚ ਸਮ7 ਿਸਆ ਆਿਦ ਹੋਵੇ ਤ  ਤੁੰ ਰਤ ਨ. ੜਲੇ ਿਸਹਤ ਕEਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਜੇ ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵ ੇ ਤ  

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹH ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 

01722920074/08872090029 ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(7 ਮਈ 5 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

 



 


