ਹੁੱ ਕਮ
ਕੋਿਵਡ-19 ( ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਵਾਇਰਸ ਵੱ ਲ� ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱ ਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਵੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਸਾਰਨ�
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ 3062-85/ ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ
ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ 5568-80/ ਐਮ.ਸੀ.-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 07-04-2020 ਰ�ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਲੈ ਬੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨ� ਹੁਕਮ� ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਿਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:1. ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਬੋਟਰੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤ�
ਦੁਿਪਹਰ ਬਾਅਦ 03.00 ਵਜ� ਤੱ ਕ ਖੁਲੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
2. ਇਹਨ� ਲੈ ਬੋਟਰੀਆਂ ਤ� ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ
ਤ� ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ ਖੁਦ
ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਤੱ ਕ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਸ�ਪਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਮਰੀਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਸ�ਪਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈ ਬੋਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਦਾ
ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (Identity Card) ਹੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨ� ਲਈ ਇਹ
ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੰ ਗਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਜਦ� ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਪਰਚੀ
(Prescription) ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਇਹ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਲੈ ਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਚੱ ਟੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ (Social Distance) ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਏਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ
ਕੋਵੀਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ।
5. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਡਰੱ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਤ� ਬਚਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਅਿਹਿਤਆਤ ( Precautions) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ,
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ
ਪੁਿਲਸ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ), ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ National Disaster
Management Act, 2005 ਨੂੰ Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ
ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ� ਨੂੰf ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਜਲੰਧਰ

ਿਪੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ.
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ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ1. ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ�
2. ਪ�ਮੁੱਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰ ਡੀਗੜ�, ਪੰ ਜਾਬ
3. ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰ ਡੀਗੜ�, ਪੰ ਜਾਬ
4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰ ਡਲ, ਜਲੰਧਰ
5. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ
6. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ।
7. ਿਜਲ�ਾ ਲੋ ਕ ਸਪੰ ਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ
8. ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ
9. ਸੁਪਪਡੰ ਟ ਗਰੇਡ-1, ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼)
ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਜਲੰਧਰ।

