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ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਕੋਸਵਡ -19 ਦੀ ਕਾਿਗਿ ਿੋਕਥਾਮ, ਇਿਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਿਮੇਂ ਸਿਿ 
ਅਤੇ ਸਕਸਿਆਸੀਲ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ ਸਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੁੱਸਡਆਂ ਅਤੇ ਿਮ ੰਦਿੀ ਬੰਦਿਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ, ਵੀਸਜ਼ਆਂ ਨ ੰ 
ਮ ਅੁੱਤਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਕ ਆਿੰਟੀਨ। 

ਿਾਿੇ ਿਾਿਾਂ/ ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਅੰਦਿ ਹੋਿ ਹੋਿ ਕ ਵਾਿਨਟੀਨ ਿ ਸਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਸਨਾਖਤ ਕਿਨ, ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਵਾਿਡ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਕਾਸਮਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਿਣਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ, PPE, 

ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਿਕ ਆਸਦ ਨ ੰ ਹਿੋ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਿਹਾ ਹ।ੈ  

ਕੈਸਬਨੇਟ ਿਕੁੱਤਿ ਨੇ ਅੁੱਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਿੰਿ ਿਾਹੀਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿਾਿਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਿਕੁੱਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸਤਆਿੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਿੋਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਵਾਿਡ ਬਣਾਉਣ, ਕ ਆਿੰਟੀਨ ਿਹ ਲਤਾਂ ਨ ੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਿਤ ਪ ੁੱਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 
ਯਾਤਿੀਆਂ ਨ ੰ ਸਨਿਧਾਿਤ ਸਦਸਾ-ਸਨਿਦੇਸਾਂ ਅਨ ਿਾਿ ਕ ਆਿੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਸਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-
19 ਬਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਿਾਗਿ ਕ ਕਿਨ ਲਈ ਚ ੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਾਇਜ਼ਾ ਸਲਆ। 

ਸਕੁੱਲਤ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਿੀ ਨ  ੰਿੋਕਣ ਲਈ ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਨੇ 30 ਿ ਨ, 2020 ਤੁੱਕ ਜ਼ਿ ਿੀ ਵਿਤ ਆਂ ਕਾਨ ੰਨ ਅਧੀਨ 
ਮਾਿਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿ ਨ ੰ ਜ਼ਿ ਿੀ ਵਿਤ ਆਂ ਦਾ ਦਿਿਾ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿ ਿੀ ਵਿਤ ਆ ਂਕਾਨ ੰਨ ਤਸਹਤ ਿਾਿ 
ਿਿਕਾਿਾਂ ਸਨਿਮਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਤ ਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਿਪਲਾਈ ਚੇਨ 
ਨ ੰ ਸਨਿਸਵਘਨ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਿਕੇ। 

ਕ ਝ ਿਾਿਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਿੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਤਸਹਤ ਛ ਆਛ ਤ ਦੀਆਂ ਸਬਮਾਿੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਬਾਿੇ ਯੋਗ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿਾਿ ਿਿਕਾਿਾਂ ਕ ਝ ਉਪਾਅ ਕਿ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ਇੰਿ 
ਕਿਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ਅਸਿਹੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਤਕ 
ਨੋਸਟਿ ਿਾਹੀਂ ਅਸਿਹੇ ਆਿਜ਼ੀ ਸਨਯਮ ਸਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦ ਆਿਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਹ।ੈ  



ਆਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿਾਿ / ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸ ਹ ਣ ਿਾਿ ਿਿਕਾਿਾਂ ਅਤੇ NHM ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਿਾਿ ਆਪਦਾ ਪਰਤੀਸਕਸਿਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫਡੰ ਲੈ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਗਰਸਹ ਮੰਤਿਾਲੇ ਨੇ ਇਿ ਬਾਿੇ ਿਾਿਾਂ / ਕੇਂਦਿ 
ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨ ੰ ਤਫ਼ਿੀਲ ਨਾਲ ਸਦਸਾ ਸਨਿਦੇਸ ਿਾਿੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਿ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟ COVID-19 ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਿਾਲ ਵੀ ਹੋਿ ਵੁੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਸਿਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਹ ਣ ਕ ਲ ਸਮਲਾ ਕੇ 52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਿ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 30 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਵਾਈ ਅੁੱਸਡਆਂ 'ਤੇ 11,406 ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਿੇ 12,29,363 ਯਾਤਿੀਆਂ ਦੀ 
ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਿੇ ਯਾਤਿੀਆਂ ਲਈ ਸਦਸਾ ਸਨਿਦੇਸਾਂ ਅਨ ਿਾਿ 
ਕ ਵਾਿਨਟੀਨ ਿੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾ ਂਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਦੇਸ ਅੰਦਿ ਕੋਸਵਡ -19 ਦੇ 84 ਤਿਦੀਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਵੁੱਚੋਂ 10 ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਸਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿੰਪਿਕ 'ਚ ਆਏ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ ਲੁੱਭਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਿਾਨ 4000 
ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੰਪਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਿੋ ਸਨਗਿਾਨੀ ਹੇਠ ਿੁੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿੰਪਿਕ ਸਵਚ ਆਏ 
ਹੋਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਹੀ ਹੈ।  

ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਗੁੱਲ ਦ ਹਿਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਸਿਕਾਂ ਨ ੰ ਿਾਿੀਆਂ ਗੈਿ-ਜ਼ਿ ਿੀ ਸਵਦੇਸ ਯਾਤਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ਼ 
ਕਿਨ ਦੀ ਪ ਿਜ਼ੋਿ ਿਲਾਹ ਸਦੁੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਕਾਿ ਵੁੱਲੋਂ ਿਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਵਿੇ ਅਨ ਿਾਿ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਾਮਸਲਆਂ 
ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਸਵਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਗ ਿੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਿਤ ਅੰਦਿ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਿੇ 
ਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਯਾਤਿੀਆਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਿਵੈ-ਸਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਕਾਿ ਵੁੱਲੋਂ ਦੁੱਿੇ ਗਏ 
ਜ਼ਿ ਿੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 

 



 


