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ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 39 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਘਰ, ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲ# ਛਣ ਨਹ&, 

ਤਬੀਅਤ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਿਮਠਾਈ ਖਆੁ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁ# ਲ+ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਦ# ਤੀ ਵਧਾਈ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨਵ& ਪਾਿਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਇ# ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ 

ਰ# ਖਣਗ,ੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ& ਕਰਨਗੇ ਸੰਪਰਕ 

ਘਰ ਭੇਜੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵਚ ਹੈਲਥ ਅ# ਪਡੇਟ ਅਤੇ ਟਰੈਿਕੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਵਾ ਐਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ 15 ਮਈ 2020 ( )     ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕੁ# ਲ 42 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼+ 

ਿਵਚ4 39 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨਵ& ਪਾਿਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ	 + ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦ# ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲ# ਛਣ ਨਹ& ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ	 + ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ9: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ*  ਇਨ	 + ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਠਾਈ ਖੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁ#ਲ+ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਹੋਣ 

ਤੇ ਵਧਾਈ ਿਦ# ਤੀ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਬਂੇਲੰਸ ਰਾਹੀ ਇਨ	 + ਨੰੂ  ਘਰ ਭੇਿਜਆ।  

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ9: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ*  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਿਵਚ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ ਕੁ# ਲ 

44 ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਰਨੋਾ ਪਿੋਜ਼ਿਟਵ ਿਰਪਰੋਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਨ	 + ਿਵਚ4 ਇ# ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਕ+ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਪਿਹਲ+ ਹੀ 

ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁ# ਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ# ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕ ਅਲੀ ਕੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁ# ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤ4 ਬਾਅਦ 

ਕੁ# ਲ 42 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਈਸਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਸੀ ਅਤੇ ਪ9ੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ	 + 

ਿਵਚ4 39 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਨ	 + ਿਵਚ 22 ਮਰਦ, 10 ਔਰਤ+ ਅਤੇ 7 ਬ# ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ	 + ਦ# ਿਸਆ ਿਕ 

ਇਨ	 + 39 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ4 33 ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼9ੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ4 ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ+ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਤ4 

ਆਏ ਸਨ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨਵ& ਪਾਿਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ	 + ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਰ#ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਨਹ& 

ਆਉਣਗੇ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਅਿਵਨਾਸ਼ ਿਜੰਦਲ ਨ*  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇ# ਕ ਤ+ ਇਸ ਐਪ ਿਵਚ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹ& ਇ# ਕ ਤ+ ਇਨ	 + ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਨ	 + ਿਵਚ4 ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ+ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ+ ਨਹ& ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਜੂਾ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਇਸ ਐਪ ਿਵਚ 

ਇਨ	 + ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵ#ਲ4  ਆਪਣੀ ਹਲੈਥ ਸਬੰਧੀ ਅ# ਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ 3 ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਆੲਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ	 + ਦੀਆਂ ਿਰਪਰੋਟ+ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ 

ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਨ	 + ਨੰੂ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦ# ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ*  ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਉਨ	 + ਦੀ 

ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮA ਿਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹ# ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ9ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
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1188 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂ+ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਿਫਰੋਜਪਰੁ ਕBਟ ਰਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ4 ਅਮੇਠੀ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਐਕਸਪ9ੇਸ ਟ9ੇਨ ਨੰੂ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਵਾਨਾ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ#ਲ4  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪਸ਼ੈਲ ਟ9ੇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ 6.12 ਲ# ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁ# ਜਣ  ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨੰੂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ,  ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਲ# ਬਧ 

ਟ9ੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮA ਅੰਦਰ ਬੈਠ*  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂ+ ਨ*  ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ  

ਿਫਰੋਜਪਰੁ 15 ਮਈ ( ) - ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਿਜ਼ਿਲ	ਆਂ ਬਿਠੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਾਿਜ਼ਲਕਾ, 

ਿਫਰੋਜਪਰੁ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 1188 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰੋਜਪਰੁ ਕੈGਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ4 ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਐਕਸਪ9ੈਸ 

ਸ਼ੁ# ਕਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਅਮੇਠੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹਈੋ। ਇਸ ਟ9ੇਨ ਿਵਚ ਅਯੋਿਧਆ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਅਯੁ# ਿਧਆ, 

ਬਾਰਾਬ+ਕੀ, ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਮੇਠੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨੰੂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਟ9ੇਨ ਨੰੂ ਿਫਰੋਜਪਰੁ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼9ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ*  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ	 + ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਟ9ੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਖ਼ਰਚ 6.12 ਲ# ਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ# ਲ4  ਚੁ# ਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰੋਜਪਰੁ ਕੈਟ ਰਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ4 ਚਲਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਜੂੀ 

ਟ9ੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਤ4 ਪਿਹਲ+ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਵੀ ਇ# ਕ ਟ9ੇਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਕਾਨਪਰੁ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ Iਤੇ ਵੀ ਕੁਲ 

ਕਰੀਬ 6 ਲ# ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ	+ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਟ9ੇਨ+ 2400 ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਚੁ# ਕੀਆਂ 

ਹਨ, ਿਜਨ	 + ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਕੁ# ਲ 12 ਲ# ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁ# ਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵ# ਲ4  ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ# ਕੀ ਹ।ੈ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ# ਲ4  ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਪ9ਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ9ੇਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ 

ਅੰਦਰ ਬੈਠ*  ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂ+ ਨ*  ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨ*  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਤੀਸਰੀ ਟ9ੇਨ 

ਸ਼ੁ# ਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵ& ਟ9ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ ਹਰੋ ਟ9ੇਨਾੰ ਦਾ ਵੀ ਪ9ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼9ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ  ਨ*  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨ*  ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪਰੋਟਲ Iਤੇ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ	 + ਨੰੂ 

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।  ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ+ ਨੰੂ ਪਿਹਲ+ ਬ# ਸ+  ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਫਰੋਜਪਰੁ 

ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ,  ਿਜ# ਥੇ ਉਨ	 + ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ+ਚ ਲਈ ਉਨ	 + ਨੰੂ ਵ# ਖ-ਵ# ਖ ਥਾਵ+ Iਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ।  ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ+ ਵ# ਲ4  ਿਸਹਤ 

ਜ+ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਨੰੂ ਿਫਰੋਜਪਰੁ ਕBਟ ਰਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਤ4 ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ+ ਨੰੂ ਟ9ੇਨ ਤ# ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,  ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟAਿਸੰਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ9ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।  ਉਨ	 + ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ9ਬੰਧ+ ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਚੜ	ਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼9ੀ ਅਿਮਤ ਗੁਪਤਾ,  ਸਹਾਇਕ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼9ੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇ# ਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,  ਿਜਨ	*  ਇਸ ਟ9ੇਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਕੀਤੇ । ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ*  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕBਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ Iਤੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ	 + ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵ# ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ& ਛ# ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਉਨ	 + ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ+ 

ਨੰੂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ,  ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+,  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲ# ਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ,  ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟAਿਸੰਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ । 
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  ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ 

   ਪ9ੈਸ ਨJ ਟ 3 

 

ਨK ਸ਼ਨਲ ਡAਗੂ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨ*  ਡAਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਲ# ਛਣ+ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ਝੀ ਕੀਤੀ 

ਡAਗੂ ਤ4 ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਕ# ਠਾ ਹੋਣ ਿਦਓ 

 

ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ15 ਮਈ 2020 ()- ਨK ਸ਼ਨਲ ਡAਗੂ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨ*  ਡAਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਲ# ਛਣ+ ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ਝੀ ਕਰਿਦਆਂ ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਡAਗੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਏਡੀਜ਼ ਅਿਜਪਟੀ ਮ# ਛਰ ਦੇ ਕ# ਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ# ਜ ਦੇ 

ਿਦਨ+ ਿਵ# ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਡAਗੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ#ਛਰ+ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵ+ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਡAਗੂ 

ਦੇ ਲ# ਛਣ+ ਅਤੇ ਡAਗੂ ਤ4 ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤ4 ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ	 + ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਇ# ਕ ਦਮ 

ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਅ# ਖ+ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹ# ਸ ੇਿਵ# ਚ ਦਰਦ, ਪ# ਿਠਆ ਿਵ# ਚ ਦਰਦ, ਜੀ ਕ# ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਿਟਆਂ ਆਉਣਾ, ਨ# ਕ, ਮੂੰ ਹ, ਜਬਾਿੜ	ਆਂ ਿਵਚ4 

ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪਣੈਾ ਡAਗੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਲ# ਛਣ ਹਨ।  

 ਉਨ	 + ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਡAਗੂ ਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਘਰ+ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇਕ#ਠਾ ਨਹ& ਹੋਣ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ, ਕ# ਪੜੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਹਨJ  ਿਕ ਸਰੀਰ ਪਰੂੀ ਤਰ+ ਢਿਕਆ ਰਹੇ ਤ+ ਿਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਮ# ਛਰ ਨਾ ਕ# ਟ ਸਕ,ੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮ#ਛਰਦਾਨੀ, ਮ#ਛਰ 

ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮ+ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ	 + ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ# ਲ4  ਡਰਾਈ-

ਡੇ, ਡਰਾਈ-ਡੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਿਦ# ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਤ4 ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸਮੂਹ ਘਰ+ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ+ ਿਵਖੇ ਲ# ਗੇ ਕਲੂਰ+ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵ# ਚ 

ਇ# ਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕNਿਕ ਕੂਲਰ+ ਿਵ# ਚ ਖੜ	ਾ ਪਾਣੀ ਡAਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਵ# ਡਾ ਸਬ# ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ	 + 

ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਡAਗੂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ+ ਿਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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