I/30179/2020

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਕੋਜ਼ਿਡ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਨੰ ਿਿੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਿਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱ ਲਣ
ਿਾਲੀ ਜਾਗਰਕਤਾ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਸ਼ੁਰ-ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ
ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਿਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਰਜ਼ਹਣ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਗਰਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜਨ (

) ਸ. ਬਜ਼ਰੰ ਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੰ ਸਬੇ ਭਰ ਜ਼ਿੱ ਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਿਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱ ਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿਹਾਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਨੰ ਕੋਜ਼ਿਡ
ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਦੇ ਿੋਹਰੀ ਜੰ ਗਜਆਂ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਿੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਲੈਂ ਜ਼ਦਆਂ
ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ, ਲੋ ਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਨੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ,
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਬੱ ਧਤਾ
ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਦੱ ਸਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਤੀ ਹਿਦਰਦੀ
ਜ਼ਦਖਾਉਣ। ਇਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਿਿਾਨੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਨਾਲ ਜਝ ਕੇ ਜੇਤ ਿਜੋਂ ਉਭਰਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦੇ ਜ਼ਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਲੜੀਿਾਰ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਚਨਾ
ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਿ, ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਜਨ•ਾਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿਾਂ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਭਾਗ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਬੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿਾਹੌਲ
ਜ਼ਸਰਜਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਿ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਿਧਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ

ਜ਼ਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਨੰ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਿੁਖੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ
ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਿਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਚ
ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਰਜ਼ਹਣ, ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਿਰੀਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਪਕ ਰੋਡ-ਿੈਪ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਘਰੇਲ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਿਹੱ ਤਤਾ, ਫਲ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੌ ਕਡਾਉਨ 5.0 ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਿੁਰਿਾਨੇ, ਿਹਾਿਾਰੀ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ
ਜ਼ਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਾਜ ਦੀ ਲਾਿਬੰ ਦੀ ਦੀ ਿਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ਪਛਾਣਨ 'ਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਦਜ਼ਜਆਂ ਨੰ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
------------

I/30182/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
' ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਗਰਕ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜਨ (

) ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੰ ਸਬੇ ਭਰ ਜ਼ਿੱ ਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਦਾ ਅਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,
ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱ ਕ ਜਾਨਲੇ ਿਾ
ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨੰ ਖਤਿ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ
ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਰੋਿਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਿਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,
ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਜੰ ਿੇਿਾਰੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੀ ਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਲਾਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਜ਼ਗਆ ਿਾਸਕ
ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਜ਼ਚਤ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਰਰੀ ਕੰ ਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ
ਰੱ ਖਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

--------------

I/30190/2020

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ 3724 ਸ਼ੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 3195 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜਨ (

) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੰ ਸਬੇ ਭਰ ਜ਼ਿੱ ਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿੁੱ ਖ
ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱ ਧਰ
ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 09 ਐਕਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੰ ਘਰ ਭੇਜ (home isolation) ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁਣ ਕੁਲ 06 ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ
ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ 3724 ਸ਼ੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 3195 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ,
141 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 384 ਪੈਂਜ਼ਡੰ ਗ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 141 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ
ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 132 ਘਰਾਂ ਨੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ (122 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 10 ਘਰਾਂ
ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

03 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ 03 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਗਨ।
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਿਾਸਕ ਜਰਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ
ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰ ਿ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਜਰਰੀ ਕੰ ਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਨੰ
ਲਾਿਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ।

