
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ , ਰਰਪਨਗਰ
18   ਮਈ ਤਲ 31 ਮਈ, 2020   ਤਤਕ ਸ਼ਲਮ 7    ਵਜਜ ਤਲ ਸਵਜਰਜ 7      ਵਜਜ ਤਤਕ ਰਲਤ ਤਤਕ ਲਲਗਰ ਰਹਜਗਲ

ਕਰਜ਼ਫਊ-  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਜਟ
 ਸਵਜਰਜ 07    ਵਜਜ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 06       ਵਜਜ ਤਤਕ ਖਲਲਲਆਆ ਜਲ ਸਕਦਲਆਆ ਹਨ ਦਦਕਲਨਲਆ

 ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲ,          ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਕਸਪਲਮਕਸ ਸਮਜਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਤਤ ਰਲਸਟਟਜ਼ਕਜ਼ਟਡ ਕਲਤਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਰਜ਼ਹਣਗਲਆਆ ਬਸਦ
  ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਪਲਬਸਦਲਆਆ/     ਛਲਟਲਆ ਦਲ ਜਲਣਕਲਰਲ ਕਲਤਲ ਸਲਆਝਲ

 ਰਰਪਨਗਰ 18  ਮਈ:           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਜਟ ਰਰਪਨਗਰ ਸ਼ਟਲਮਤਲ ਸਲਨਲਲਲ ਜ਼ਗਰਲ ਨਜ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
         ਸਰਕਲਰ ਦਲਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਤਚ ਵਲ ਲਲਕਡਲਊਨ 31    ਮਈ ਤਤਕ ਵਧਲ ਜ਼ਦਤਤਲ

 ਜ਼ਗਆ ਹਮ,             ਜਦਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਜ ਸਮਮ ਨਰ ਸ ਘਟਲਉਦਜ ਹਲਏ ਹਦਣ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹਦਣ ਸ਼ਲਮ 07    ਵਜਜ ਤਤ ਲਮ ਕਜ
 ਸਵਜਰਜ 07    ਵਜਜ ਤਤਕ ਲਲਗਰ ਰਹਜਗਲ       । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਦਣ ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲ,    ਸ਼ਦਜ਼ਪਸਗ ਕਸਪਲਮਕਸ ਸਮਜਤ

           ਰਲਸਟਟਜ਼ਕਜ਼ਟਡ ਕਲਤਲਆਆ ਗਈਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਛਤਡ ਕਜ ਬਲਕਲਆਆ ਸਲਰਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲ ਸਵਜਰਜ 07   ਵਜਜ ਤਤ ਸ਼ਲਮ
06      ਵਜਜ ਤਤਕ ਖਲਲਲਆਆ ਜਲ ਸਕਦਲਆਆ ਹਨ।

             ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਜ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਸਬਸਧਲ ਜ਼ਦਤਤਜ ਗਏ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਜਸ਼ਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਜ਼ਦਨ ਦਜ
 ਸਮਮ ਦਦਕਲਨਲਆ,  ਦਫਤਰ ,           ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਸਬਸਧਲ ਆਵਲਜਲਈ ਲਈ ਜ਼ਕਸਜ ਤਰਲਲਆ ਦਜ ਪਲਸ ਦਲ ਹਦਣ

  ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਲ ਹਲਵਜਗਲ             । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕਰਲ ਅਤਜ ਜ਼ਸਤਜ਼ਖਅਕ ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਤਰਲਲਆ ਨਲਲ ਬਸਦ
     ਰਤਖਣ ਦਲ ਫਮਸਲਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ,      ਜਦਜ਼ਕ ਆਨਲਲਇਨ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਲਰਜ਼ਨਸਗ ਜਲਰਲ ਰਹਜਗਲ   । ਹਲਟਲ ਅਤਜ

              ਰਮਸਟਲਰਮਟ ਜ਼ਵਤਚ ਬਮਠਣ ਤਜ ਪਲਬਸਦਲ ਹਲਵਜਗਲ ਕਜਵਲ ਹਲਮ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ। ਜ਼ਸਨਜਮਲ ਹਲਲ,
  ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲ ,   ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਕਸਪਲਮਕਸ ,  ਜ਼ਜਸਮ ,  ਸਲਜ਼ਵਸਗ ਪਰਲ,   ਇਸਟਰਟਟਨਮਟਟ ਪਲਰਕ , ਜ਼ਥਏਟਰ,  ਬਲਰ ,

ਓਡਲਟਲਰਲਅਮਜ਼,      ਅਸਟਬਲਲ ਹਲਲਜ ਵਲ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨਲਆ ਜ਼ਵਤਚ
               ਪਬਜ਼ਲਕ ਦਜ ਜਲਣ ਤਜ ਪਲਬਸਦਲ ਰਹਜਗਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਟਰਤਕ ਅਤਜ ਗਦਡਜ਼ ਮਰਵਮਟਟ ਨਰ ਸ 24  ਘਸਟਜ ਜਲਰਲ

     ਰਤਖਣ ਦਜ ਜ਼ਨਰਦਜਸ਼ ਜ਼ਦਤਤਜ ਗਏ ਹਨ     । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ 04  ਪਹਲਆ,  02    ਪਹਲਆਆ ਵਲਹਨਲਆ ਦਲ
          ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਲ ਸਟਮਟ ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ ਦਲ ਗਲਇਡਲਲਇਜ਼ ਮਦਤਲਜ਼ਬਕ ਚਲਲਏ ਜਲ ਸਕਦਜ ਹਨ  । ਉਨਲਆ

  ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਈ-            ਕਮਰਸ ਦਲਆਆ ਸਜਵਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਵਲ ਚਲਲਰ ਰਤਖਣ ਦਲ ਫਮਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ   । ਇਸ ਤਤ
             ਇਲਲਵਲ ਐਗਰਲਕਲਚਰ ਐਕਟਲਜ਼ਵਟਲ ਵਲ ਚਲਲਰ ਰਤਖਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ । ਸਪਲਰਟਸ ਐਕਟਲਜ਼ਵਟਲ ਵਲ ਚਲਲਰ

            ਰਹਜਗਲ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਅਲਲਊਡ ਨਹਲ ਹਲਣਗਜ। ਸਰਕਲਰਲ ਅਤਜ ਪਟਲਈਵਜਟ ਦਫਤਰਲਆ ਦਜ ਜ਼ਵਤਚ 50 ਪਟਤਲਸ਼ਤ
                ਸਟਲਫ ਦਜ ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ ਤਲਆ ਜਲ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਮਮਨਟਮਨ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਜ।ਉਨਲਲਆ
            ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਰਬਰ ਅਤਜ ਸਮਲਰਨ ਦਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲਆਆ ਗਲਇਡਲਲਇਨਜ਼ ਅਨਦਸਲਰ ਹਲ
        ਖਲਲਲਆਆ ਜਲ ਸਕਦਲਆਆ ਹਨ।ਸ਼ਰਲਬ ਦਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲ ਵਲ ਸਵਜਰਜ 07   ਵਜਜ ਸ਼ਲਮ 07   ਵਜਜ ਤਤਕ ਖਲਲਲਆਆ

  ਜਲ ਸਕਦਲਆਆ ਹਨ              । ਉਨਲਲਆ ਨਜ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਲਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਲਲ ਕਰਦਜ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜਗਲਲਆ
               ਮਲਸਕ ਦਲ ਇਸਤਜਮਲਲ ਜਰਰਰ ਕਲਤਜ ਜਲਵਜ ਅਤਜ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਤਚ ਲਲਗਰ ਕਲਤਲ ਜਲਵਜ।

                ਉਨਲਲਆ ਨਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਲਆਆ ਦਜ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਜ ਨਲਲ ਹਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਜ ਜ਼ਵਤਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਘਤਟ
               ਕਰਨ ਜ਼ਵਤਚ ਸਫਲਤਲ ਹਲਜ਼ਸਲ ਹਲ ਸਕਲ ਹਮ। ਉਨਲਲਆ ਨਜ ਉਮਲਦ ਜਤਲਈ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ

    ਜ਼ਨਵਲਸਲਆਆ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਮਲਦਲ ਰਹਜਗਲ।
    ਵਧਜਰਜ ਹਦਲਇਤਲਆ ਇਸ ਪਟਕਲਰ ਹਨ
              ਸਮਰਹ ਉਦਯਲਗ ਅਤਜ ਅਦਲਰਜ ਂਆਜਲ ਇਨਲਲਆ ਹਦਕਮਲਆ ਦਜ ਤਜ਼ਹਤ ਮਨਜਰਰ ਹਨ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਲਈ ਕਲਈ ਵਤਖਰਜ
    ਹਦਕਮ ਜਲਰਲ ਨਹਲ ਕਲਤਜ ਜਲਣਗਜ।

ਸਰਕਲਰਲ,         ਜ਼ਨਤਜਲ ਅਤਜ ਹਲਰ ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਦਜ ਮਦਲਲਜ਼ਮਲਆ ਨਰ ਸ ਸਵਜਰਜ 7    ਵਜਜ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7   ਵਜਜ ਤਤਕ ਦਫ਼ਤਰਲ
        ਆਵਲਜਲਈ ਲਈ ਜ਼ਕਸਜ ਵਤਖਰਜ ਪਲਸ ਦਲ ਜਰਰਰਤ ਨਹਲ ਹਲਵਜਗਲ     ।ਸਮਰਹ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਕਸਮ ਕਰਦਜ ਸਮਜ

ਮਲਸਕ,     ਹਮਡ ਸਮਨਜਟਲਈਜਰ ਦਲ ਵਰਤਲ ,            ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਹਤਥਲਆ ਨਰ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਣਲ ਅਤਜ ਘਤਟ ਤਲ ਘਤਟ 6
      ਫਦ ਤਟ ਦਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਲ ਰਤਖਣਲ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਉਣਗਜ       । ਸਮਰਹ ਸਰਕਲਰਲ ਅਤਜ ਪਟਲਈਵਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਜ਼ਲਕ
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              ਦਲ ਬਜਲਲੜਲ ਇਕਤਠ ਹਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਢਦਕਵਜ ਪਟਬਸਧ ਕਰਨਗਜ ਅਤਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਤਚ ਆਈ ਪਬਜ਼ਲਕ
    ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਘਤਟ ਤਲ ਘਤਟ 6      ਫਦ ਤਟ ਦਲ ਦਰਰਲ ਰਤਖਣਲ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਉਣਗਜ      । ਘਰ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਜ

     ਮਲਸਕ ਦਲ ਵਰਤਲ ਕਰਨਲ ਲਲਜ਼ਮਲ ਹਲਵਗਲ।
      ਜ਼ਕਸਜ ਵਲ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਕਸਜ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨ, ਗਲਲਆਆ, ਹਸਪਤਲਲ, ਦਫ਼ਤਰ,   ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਤਚ
     ਜਲਣ ਸਮਜ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਜਰਰਰਲ ਹਲਵਜਗਲ          । ਜ਼ਕਸਜ ਵਲ ਵਲਹਨ ਜ਼ਵਤਚ ਸਫਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਇਹ
     ਮਲਸਕ ਜਰਰਰ ਪਜ਼ਹਨਜਗਲ। ਜ਼ਕਸਜ ਵਲ ਦਫ਼ਤਰ/   ਕਸਮ ਦਜ ਸਥਲਨ/      ਕਲਰਖਲਨਜ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਤਚ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਲ

      ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਵਲ ਉਪਰਲਕਤ ਅਨਦਸਲਰ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਜਗਲ।
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            ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਨੰੂ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤ# ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ�ਗਟਾਈ 

  
ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਪਰਤੇ ਿਪੰਡ ਭੰਗਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ  ਡਾਕਟਰ# ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

  
ਕੋਰੋਨਾ ਤ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ  ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
  
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 18 ਮਈ (   ) 

  
               ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ  ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਿਪੰਡ ਭੰਗਲ ਦੇ ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਕੀਤੇ 

ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਤੇ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤ# ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਡਾਕਟਰ# 

ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ# ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਤਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ  ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲ  ਉਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ/ਪਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਿਰਪਰੋਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ 

ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਨੂੜ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਦੱਕਤ ਨਹ3 ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤ  

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।   
  
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਡਾ. ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨ�  ਲੋਕ# ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ 

ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤ  ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ# ਦੀ ਇਨ ਿਬਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਉਨ7 # 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਿਵੱਥ (social distence), ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਜਦ  ਵੀ 

ਿਕਤੇ ਘਰ  ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ# ਮੂੰ ਹ ਢਿਕਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
  
ਕੈਪ9ਨ: ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਤਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ# ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

 

 

 

 

 



ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ।  

ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ - ਡਾ.ਸਰੋਆ 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ  18 ਮਈ (   ) 

 ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਿਦਵਸ ਮਨ#ਉਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਸਾਿਹਬ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਇਸ ਸੰਬਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਰਾਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਰੋਆ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੰੂ 

ਿਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜ#ਦਾ ਹ,ੈਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਨA ਸ਼ਨਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਪ�ਵ/ਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨਾਨ-ਕਮੁੳਨੀਕੇਬਲ ਡਸੀਸਜ ਿਜਸਨੰੂ ਗੈਰਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲਾ ਤ  ਹੀ 

ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕ/ਸਰ ਿਜਂਵੇ ਿਕ ਮੁੰ ਹ,ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ/ਸਰ ਸੰਬਧੀ ਪਿਹਲਾ ਤ  ਹੀ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਡਾ.ਸਰੋਆ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੰਤੁਿਲਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹਾਈਪਰਟੈਸ਼ਨ ਤ  ਬਚਨ ਦਾ ਇਕ 

ਵਿਧਆ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਤੰਬਾਕੁ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ,ੋਿਜਆਦਾ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋ,ਰੋਜ ਦੀ ਿਦਨਚਰਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਿਦ ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨ�  ਜ#ਦੇ ਹਨ।ਇਨ7 # ਨੰੂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਿਮਨਟ ਕਸਰਤ ,ਘੱਟ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੌ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆ ਨੰੂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਬੱਿਚਆ ਿਵੱਚ 

ਨਜਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ ਇਸ  ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਤ  ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਡਾ.ਸਰੋਆ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਉਸ ਟੂ ਹਾੳਸ ਸਰਵ7ੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਮੁਉਿਨਟੀ ਹੈਲਥ 

ਅਫਸਰਾ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਾ ਵੱਲੋ ਹਾਈਪਰਟ/ਸ਼ਨ ਸੰਬਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਗੈਰਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾ ਅਧੀਨ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨA ਸ ਸ/ਟਰਾ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਮਰੀਜਾ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਧੀਨ ਜਰੂਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ ਤ# ਜੋ ਇਹ ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ  ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲ7ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 
 
ਕੌਮੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ -  

ਡਾ. ਿ9ਵ ਕੁਮਾਰ 

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ , 18 ਅਪ�ੈਲ() 

ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼# ਤਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾ: ਐਚ.ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼# ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਦਆਂ ਡਾ: ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨE ਸ ਸ/ਟਰ# ਿਵੱਚ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼# ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ# ਵਲੋ ਜ#ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨA ਸ ਸ/ਟਰ ਿਵੱਚ ਕੌਮੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ 

ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ । ਉਹਨ# ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ# ਤੋ ਮੌਜੂਦ ਿਬਮਾਰੀ ਜ# 

ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਿਜਵG ਿਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈ9ਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸ3 ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮG-ਸਮG ਿਸਰ ਿਧਆਨ ਨਹ3 ਰੱਖਦੇ ਤ# ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ 

ਹੈ । ਜੇ ਿਦਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਅਧਰੰਗ, ਅੰਨਾਪਨ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ 

ਹ,ੈ ਤ# ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸ3 ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹ# 

। ਿਜਵG ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ । ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ 

ਖਾਓ । ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਤਿਲਆ ਤੇ ਿਚਕਨਾਹਟ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ । ਤੰਬਾਕੂ ਨJ ਸ਼ੀ ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ,ੋ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਲੱਡ 

ਪ�ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਅਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । 
 

 


