
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/763/2020-DPRO Pathankot 

I/21440/2020 
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

      

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 1 

----ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵ$ ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰ$ ਖਣ ਬਾਰੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

----ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਘ$ ਟੋ-ਘ$ ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰ$ ਿਖਆ ਜਾਵੇ 

---ਹਰੇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕ$ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 30 ਅਪ�ੈਲ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ$ਲ6 ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮ$ ਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 

ਸਵ$ ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰ$ ਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਸ਼ ਬਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ) ਨ:  ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ$ਲ6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ/ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹ$ ਤ ਿਵ$ ਚ 

ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ$ ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ= ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਵB ਸਰਕਾਰ 

ਨ:  ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ= ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦ$ ਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ6 ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼= ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇ$ ਕ ਿਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ= ਤੇ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮB ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮB ਿਵ$ ਚ ਕੁ$ ਝ ਫਾਸਲਾ ਰ$ ਖੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ 

ਸਮB ਿਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਿਵ$ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ=, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ= ਤੇ ਇਸ ਤਰ= 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਘ$ ਟੋ-ਘ$ ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 

ਰ$ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ਼ ਬਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ) ਨ:  ਅ$ਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੁਖਾਰ ਜ= ਹੋਰ ਲ$ ਛਣ ਿਜਵB ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ$ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵ$ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ= ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦ$ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹ$ ਥ ਨਾ ਿਮਲਾਉਣ ਜ= ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 

ਿਬਨ= ਕੰਮ ਤ6 ਨਾ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਉਨ= ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤ6 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ$ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ= ਅ$ ਗੇ ਹਦਾਇਤ 

ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਪੰਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮB ਕ$ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਇਸ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨ$ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕ$ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਵਰਤ6 ਬਾਅਦ ਰੋਜ 

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹ$ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼= ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦ$ ਸਿਦਆਂ, 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ= ਤੇ ਲੋੜJਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ 

ਵਰਕਰ= ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਦ6 ਵੀ ਹ$ ਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ, ਉਹ ਘ$ ਟੋ-ਘ$ ਟ ਹ$ ਥ= ਨੰੂ 20 ਸੈਿਕੰਡ ਤ$ ਕ ਚੰਗੀ ਤਰ= ਧੋਣ, ਨਾਲ 

ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲੀ, ਹ$ ਥ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ, Lਗਲ= ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ:  ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ= ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹ$ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਦੋ 

ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹ$ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Mਪਰ ਦ$ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ6 ਪਿਹਲ= ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਹ$ ਥ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ/ਖੰਘ/ਿਛ$ ਕ/ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ$ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਤ= ਉਹ ਖੁਦ 

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮB ਿਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ 

ਲਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇ$ ਕ ਦੂਜੇ ਤ6 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਉਨ= ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ/ਸਨN ਕਸ 

ਇ$ ਕਿਠਆਂ ਨਹJ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਿਵ$ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ6 ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਜ=ਦਾ ਹੈ ਤ= ਉਸ ਨੰੂ 

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹJ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01722920074/ 

08872090029 ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ= ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲ$ ਗ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ ਬਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ)। 
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----ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ$ ਚ ਦੂਜੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਤ6 ਆਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰ$ ਖਣ : ਡਾ. 

ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ 

----ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵ$ ਲੋ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ$ ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੈਨ: ਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ 

ਚਲਾਈ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ:  30 ਅਪ�ੈਲ 2020 (    ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚ$ਲਿਦਆਂ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਚ$ਲਣ 

ਵਾਲੀਆ ਸਮੂਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ= ਨੰੂ ਕਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼� ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਦੇ ਿਦਸ਼ੇ ਿਨਰਦੇਸ਼= ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁ$ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ 

ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵ$ਲ6 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਸਮੂਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਸਵੈਸਟਰ, ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰ= ਮਸ਼ੀਨ= ਨੰੂ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ /ਸੈਨ: ਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ,ਇਸ 

ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵ$ਲ6 ਿਦ$ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ$ ਚ 

ਚ$ਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵ$ ਲ6 ਿਪੰਡ= ਿਵ$ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਿਲਆ।ਇਸ ਟੀਮ ਿਵ$ ਚ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ,ਸ�ੀ ਗੁਰਿਦ$ ਤ ਿਸੰਘ,ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਫਸਰ 

ਅਤੇ ਿਨਰਪਜੀਤ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

 ਿਪੰਡ ਰਛਪਾਲਵ=  ਿਵ$ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨ:  ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਬਲਾਕ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਘਰੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਵ$ ਚ ਕੁ$ ਲ 56 ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ,102 ਰੀਪਰ ਅਤੇ 49 ਥਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ= ਕਣਕ ਦੀ 

ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ= ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰੂ 

ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦ$ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ= ਜੋ ਿਕਸਾਨ= ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਨ= ਆਵੇ।ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਕੰਬਾਈਨ 

ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ6 ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜ ੇਤ$ ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 

ਮਾਲਕ,ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ/ ਮਕੈਿਨਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰ$ ਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਨਾਉਣਗੇ।ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜੋ ਹੋਰਨ= ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਤ6 ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ$ ਚ ਆ ਰਹੀਆ 

ਹਨ,ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ= ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ$ ਲ6 ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ= ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਸ ਿਵ$ਚ 

1.5 ਤ6 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰ$ ਖਣ ਅਤੇ ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਹ$ ਥ= ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਜ= ਸੈਨ: ਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਿਲਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵ$ ਚ ਸੈਨ: ਟਾਈਜ਼ਰ ਰ$ ਖਣ ਤ= ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ6 

ਪਿਹਲ= ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੰਬਾਈਨ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ, ਖੰਗ,ਜੁਕਾਮ,ਬੁਖਾਰ 

ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤ6 ਪੀੜਤ ਜ= ਿਢ$ਲਾ ਮ$ ਠਾ ਹੈ ਤ= ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨ: ੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ$ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 

ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ6 ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ= ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ। ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਿਪੰਡੋ ਿਪੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਇਨ= ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਿਪੰਡ ਤ6 ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰ ਰਹੇ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵ$ ਚ ਕੋਵਾ-ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਇਲ 

ਐਪ ਲਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰ$ ਖਣ ਤ= ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 2 ) ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਰਛਪਾਲਵ=  ਿਵਖੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕਰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ । 
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---- ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ=ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ=/ਦਫ਼ਤਰ= ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ= 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤ6 ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 

---- ਘਰੇਲੂ ਥਾਵ= ਿਵ$ ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਿਵ$ ਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮੇਲ 

ਜ਼ਰੂਰੀ 

-- ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤ6 27 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਿਵ$ ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਮJ (ਿਹਊੂਮੀਿਡਟੀ)  ਨੰੂ 40 ਤ6 70 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ 

ਿਵ$ ਚ ਰ$ ਖੀ ਜਾਵੇ -ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ 

 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ , 30 ਅਪ�ੈਲ: ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ6 ਵਲ6 ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ=ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ=/ਦਫ਼ਤਰ= ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ= 

ਿਵ$ ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤ6 ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਸਵਲ 

ਸਰਜਨ/ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਨ:  ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਿਪ$ ਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ6 ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ 

ਦੇ ਚ$ ਲਦੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ= / ਕੂਲਰ= ਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮ$ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰ$ ਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ6 ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ$ ਖ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਏ ਹਨ। ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇ$ ਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚਲੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ (ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇਟ) ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮ 

ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ$ ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵ$ ਡੇ ਸਥਾਨ= ਿਜਵB ਿਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ, 

ਹਸਪਤਾਲ ਆਿਦ ਿਵ$ ਚ ਵਰਤ6 ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ= ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਚ$ ਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵ$ ਲ6 ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵ= ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ / ਕੂਲਰ= ਦੀ ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਥਾਵ= 'ਤੇ 

ਵਰਤ6 ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਥਾਵ= ਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ= / 

ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ ਘਰੇਲੂ ਥਾਵ= ਿਵ$ ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਿਵ$ ਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਜ਼ੀ 

ਹਵਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਿਖੜਕੀ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰ$ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ= ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਦਾਿਖਲ 

ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਮਲ ਪਾਵ।ੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤ6 27 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਿਵ$ ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਮJ (ਿਹਊੂਮੀਿਡਟੀ)  ਨੰੂ 40 ਤ6 70 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਵ$ ਚ ਰ$ ਖੀ ਜਾਵ।ੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ 

ਤ= ਜੋ ਿਫਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਣ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ= ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕ$ ਢਣ ਵਾਲਾ ਪ$ ਖਾ (ਐਗਜ਼ਾਸਟਫੈਨ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਨN ਗੇਿਟਵ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਅਤੇ  ਕਮਰੇ ਿਵ$ ਚ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਬਾਹਰ ਕ$ ਿਢਆ ਜਾਵੇ। 

ਅਵੈਪੋਰੇਿਟਵ/ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਦ$ ਸਿਦਆਂ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧੂੜ-ਿਮ$ ਟੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦ$ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ (ਹਾਈਜੀਨ) ਰ$ ਖੀ ਜਾਵ।ੇ ਅਵੈਪੋਰੇਿਟਵ ਕੂਲਰ= ਦੇ ਟYਕ= ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 

ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟYਕ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਕ$ ਪੜੇ, ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 

(ਪੰੂਿਜਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ= ਜੋ ਿਪ$ ਛਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਮB ਤ6 ਬਾਅਦ ਜਮ= ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤ6 ਇਲਾਵਾ ਟYਕ ਨੰੂ 

ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵYਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 

ਅਵੈਪੋਰੇਿਟਵ ਕੂਲਰ ਿਵ$ ਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਨ:  ਅ$ ਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ$ ਿਖਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਸਮB ਵੀ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰ$ ਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਹੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਲ$ ਿਗਆ ਹੈ ਤ= ਉਸਨੰੂ ਚ$ਲਦਾ ਰ$ ਖੋ ਤ= ਜ ੋਹਵਾ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਵਹਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਪਾਿਰਕ 

(ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਥਾਵ= ਿਵਖੇ ਹਵਾ ਿਵ$ ਚ ਫ਼ੈਲਾਵ ਨੰੂ ਘ$ ਟੋ-ਘ$ ਟ ਰ$ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵ$ ਚ ਵ$ ਧ ਤ6 ਵ$ ਧ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਆਏ। ਿਸਰਫ਼ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗਹ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਵYਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨੀਕਲ 



ਵYਟੀਲੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮਜ਼ ਹੋਵੇ ਤ= ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਕਰਕੇ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵ$ ਤਾ ਿਵ$ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਉਪਲਬ$ ਧ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤ= ਇਹ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜ=ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ ਸYਟਰਲ ਇਨਲਾਈਨ ਫੈਨ ਿਫਲਟਰ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਇ$ ਕ ਏਅਰ ਡਕਟ (ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ) ਜੋੜ 

ਿਦ$ ਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਸੇਟ ਜ= ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਈ ਵਾਲ ਯੂਿਨਟ ਹੋਣ ਤ= ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਗਿਰਲ= ਰਾਹJ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ 

ਿਵ$ ਚ ਜ= ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤ= ਿਵ$ ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵYਟੀਲੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਨਹJ ਹੈ। ਉਨ= ਿਵ$ ਚ 

ਖੁ$ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ$ ਤੀ ਜ=ਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵ= ਿਵ$ ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਰਡ= ਜ= ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸYਟਰ= ਿਵ$ ਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦ$ਤੀ ਜ=ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨ= ਖੇਤਰ= ਿਵ$ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ= ਿਬਲਿਡੰਗ ਨਾਲ6  ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ ਵ$ ਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤ= ਜੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਹਵਾ ਜ= ਿਛ$ ਿਟਆਂ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ6 ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਵ= ਿਜਥੇ 

ਵ$ ਖਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਨਹJ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਥੇ ਇਕ$ਠੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਿਵ$ ਚ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਰੋਗਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਕੇ ਸੰਕ�ਮਣ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤ6 ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-

19 ਪ�ਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹਵਾ ਦਾ ਟਰੀਟਮYਟ, ਹੈਪਾ-ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜ= ਕੈਮੀਕਲ ਿਡਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਬਬਿਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਿਡਿਫਊਜ਼ਡ ਏਅਰ ਏਰੀਏਟਰ ਟYਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵ$ ਚ 1 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਸੋਿਲਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

 ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਨ:  ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਿਸਸਟਮ ਿਵ$ਚ ਐਕਿਟਵ ਵਾਇਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚ$ਲਦੇ ਇਹ 

ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ=ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਮYਟੀਨZ ਸ ਦੇ ਸਮB ਉਪਯੁਕਤ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰ$ ਿਖਆ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਣ= ਤ6 ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਸਰੋਤ= ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ= ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਦੀਵਾਰ= 

ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰ$ ਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਢ=ਚੇ ਵਾਲੇ ਟYਟ ਜ= ਿਕਊਬੀਕਲ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਜ= ਧਾਤੂ) ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ 

ਸ਼ੀਟ ਜ= ਕੈਨਵਸ ਕਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ= ਿਕਹਾ ਿਕ ਏਕ=ਤਵਾਸ ਕBਦਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨN ਗੇਿਟਵ ਜ= ਿਨਉਟ�ਲ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮYਟੇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ6 

ਮਕੈਨੀਕਲ ਵYਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ= ਇ$ ਕ ਵਾਰ ਵਰਤ6 ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਫ਼ ਤ6 ਗੰਦੀ (ਮਰੀਜ= ਵ$ ਲ ਸਾਫ਼ 

ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵ$ਲ ਗੰਦੀ) ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਿਵ$ ਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।  ਯੂਿਨਟ= ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼= ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਿਜਸ ਿਵ$ ਚ ਿਡਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਦਾਇਤ= 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਧਆਨ ਰ$ ਿਖਆ ਜਾਵੇ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 3 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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---- ਿਜ਼ਲ	ਾ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵ$ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰ$ ਿਖਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ 

---- ਕੋਰਟ ਿਵ$ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਿਵ$ ਚ ਘ$ ਟੋ ਘ$ ਟ  2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰ$ ਖਣ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 30 ਅਪ�ੈਲ ( ) ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼�ੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਿਜਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜ$ ਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਿਜਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= 

ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼�ੀ ਜਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਸਕ$ਤਰ, ਿਜਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਲ6 ਦ$ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ 

ਮਾਯੋਗ ਜਸਿਟਸ਼ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਜ$ ਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= 

ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਰੁਿਪੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਮYਬਰ ਸਕ$ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਲ6 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ$ ਤੇ ਗਏ ਹਨ,  ਿਕ ਸਟਾਫ ਿਫਿਜਕਲ ਿਡਸਟYਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰ$ ਖਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਿਵ$ ਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਿਵ$ ਚ ਘ$ ਟੋ ਘ$ ਟ  2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰ$ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਿਵ$ ਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰ$ ਖਣ ਲਈ ਵੀ 

ਜਰੂਰੀ ਪ�ੰ ਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।  ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਲੋਕ= ਦੀ ਕੋਰਟ ਿਵ$ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੰਬਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਅ$ਜ ਿਮਤੀ 30.04.2020 ਨੰੂ 

ਆਰ.ਆਰ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਿਰਆ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਟਾਫ 

ਮYਬਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ6 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਜਲਾ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵ$ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰ$ ਿਖਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਇਹ ਮਾਸਕ ਖੁ$ ਦ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਿਵ$ ਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ6 ਆਪਣੇ ਹ$ ਥਾ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਨ= ਨੰੂ ਸੈਨਾਟਾਇਜ ਕਰਕੇ ਿਜਲਾ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵ$ ਚ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਅਤੇ 

ਸੈਸਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਿਜਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼�ੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਪੂਰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੁ$ ਦ ਵੀ 

ਮਾਸਕ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ= ਨੰੂ ਿਦ$ ਤੇ ਗਏ ।     

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 4 ) ਸ਼�ੀ ਜਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਸਕ$ਤਰ, ਿਜਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ= ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੰੂ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ 

ਦੀਆ ਿਵਿਦਆਰਥਣ= ਮਾਸਕ ਭBਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 5 ) ਆਰ.ਆਰ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਿਰਆ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ 

ਉਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਟਾਫ ਮYਬਰ। 

 

 

 

 

 

 



 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/765/2020-DPRO Pathankot 

I/21441/2020 
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

      

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 5 

----ਿਜਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਆLਣ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜ=ਚ ਿਵ$ ਚ 

ਕਰਨਗੇ ਸਿਹਯੋਗ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 30 ਅਪ�ੈਲ (              )ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਜਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ= 

ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆLਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ= ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ=ਚ ਿਵ$ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕ 

ਐਕਸਲ ਸੀਟ ਿਵ$ ਚ ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੰੂ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਲਾ ਿਸ$ ਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸ$ ਿਖਆ ਸ.ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਉਪ ਿਜਲਾ ਿਸ$ ਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸ$ ਿਖਆ ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਨ:  ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪ�ਸਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਡਉਟੀ ਤੇ 

ਮੌਜੂਦ ਅਿਧਆਪਕ= ਦੀ ਹ6ਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦ$ ਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ= ਨ:  ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਥੇ ਿਸ$ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਬ$ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਿਜਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਅਰਸ ਤ6 ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹJ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗ ਿਵ$ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ= ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵ$ਲ6 ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਿਦ$ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਬਾਖੂਬੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ= ਦ$ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸਾ ਤੇ 120 ਅਿਧਆਪਕ= ਨੰੂ ਵ$ ਖ-ਵ$ ਖ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ 

ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ 8-8 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਿਸਫਟ= ਿਵ$ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ= ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨ= 

ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ= ਤ6 ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲੋਕ= ਤ6 ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ=, ਗ$ ਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵ$ ਚ ਦਰਜ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤ6 ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 

ਚੈਕ ਕਰਨ ਿਵ$ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ= ਿਵ$ ਚ ਖ=ਸੀ, ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲਛ$ ਣ ਚੈਕ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲ$ ਛਣ 

ਿਮਲਣ ਤੇ  ਤੁਰੰਤ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਏਕ=ਤਵਾਸ ਿਵ$ ਚ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ= ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਸਾਰ 

ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ( 30 ਅਪ�ੈਲ 6 ):- ਮਾਧੋਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ= ਦੀ ਹ6ਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਲਾ ਿਸ$ ਿਖਆ ਅਫਸਰ 

ਸ.ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਿਡਪਟੀ ਡੀਈਓ ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪ�ਸਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ। 

 


