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ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਭਲਾਈ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦਾ ਪਰੈਿ ਸਿਲੀਜ਼ (13/03/2020)
13 ਮਾਿਚ, 2020
ਿਾਜਾਾਂ / ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਕੋਸਵਡ -19 ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ
ਕਈ ਿੱਸਿਆਤਮਕ, ਿਮੇਂ ਸਿਿ ਅਤੇ ਸਕਸਿਆਸੀਲ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਚਤਮ ਸਿਆਿੀ ਅਤੇ ਪਰਸਾਿਕੀ ਪੱਧਿਾਾਂ 'ਤੇ
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਿਮੀਸਿਆ ਅਤੇ ਸਨਗਿਾਨੀ ਿਦਕਾ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆ ਲਈ ਲੋ ਕ ਸਹਤ ਸਵਚ ਯਾਤਿਾ ਕਿਨ
'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵੀਸਜ਼ਆਾਂ ਨੰ ਮਅੱਤਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਕਆਿੰਟੀਨ ਵਿਗੇ ਫ਼ੈਿਲਾਕਨ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆਤਮਕ ਕੱਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।
ਦੇਸ ਅੰਦਿ ਹਵਾਈ ਅੱਸਡਆਾਂ ਅਤੇ ਿਮੰਦਿੀ ਬੰਦਿਗਾਹਾਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵੇਸ ਸਬੰਦ ਸਨਗਿਾਨੀ ਦੀ ਿਸਵਧਾ ਦੀ
ਿਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਮਹ ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿਿਵ ਸਵਆਪਕ ਜਾਾਂਚ, ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਦੇਸਾਾਂ ਚੋਂ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਦੀ
ਸਨਕਾਿੀ, ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕਆਿੰਟੀਨ ਿਹਲਤਾਾਂ ਨੇ ਕੋਸਵਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਪਰਬੰਧਨ
ਸਵਚ ਬਹਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਿਾਿੇ ਿਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ ਸਾਿਤ ਪਰਦੇਸਾਾਂ ਸਵੱਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਿਹਲਤਾਾਂ ਸਜਵੇਂ ਿਮਦਾ ਦੀ ਸਨਗਿਾਨੀ, ਕਆਿੰਟੀਨ,
ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਵਾਿਡ, ਲੋ ੜੀਂਦੇ PPE, ਸਿਸਿਅਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਿਿਪਾਾਂਿ ਟੀਮਾਾਂ ਨੰ ਵਧੇਿੇ ਮਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਚੋਂ ਿਿੱਸਿਅਤ ਸਲਆਾਂਦੇ ਗਏ 124 ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਲਆਾਂਦੇ ਗਏ 112 ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਦਜੇ ਦੌਿ ਦੇ ਟੈਿਟਾਾਂ
ਸਵਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਮਕਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਛੱਟੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਕੋਸਵਡ -19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਿਾਿੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਨੰ ਿਿੱਸਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਿ ਸਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਨੰ ਸਵਸਗਆਨੀ, ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਉਪਕਿਣ, ਿੀਏਜੈਂਟ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਟੈਿਸਟੰਗ ਲਈ ਿੈਂਪਲ ਵਾਪਿ ਦੇਸ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਣ ਤੱਕ ਇਿਾਨ ਸਵਚ 1199 ਿੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭਾਿਤ
ਸਲਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
10 ਮਾਿਚ, 2020 ਨੰ ਭਾਿਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਸੇਸ ਫਲਾਈਟ ਿਾਹੀਂ 58 ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਨੰ ਇਿਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਿ
ਸਲਆਾਂਦਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਨੇ ਈਿਾਨ 'ਚ ਫਿੇ ਹੋਏ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਵਾਪਿ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਏਅਿ ਫਲਾਈਟ
ਨੰ ਿਿਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ 44 ਯਾਤਿੀ ਅੱਜ ਮੰਬਈ ਸਵਿੇ ਪਹੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਨੰ ਮੰਬਈ ਸਵਿੇ

ਿਮੰਦਿੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਕਆਿੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਏਅਿ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ
ਭਲਕੇ ਸਦੱਲੀ ਸਵਿੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿ ਹੈ। ਜ਼ਿਿਤ ਅਨਿਾਿ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਹੋਿ ਸਵਸੇਸ ਫਲਾਈਟਾਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਸਵਡ ਮਕਤ ਭਾਿਤੀਆਾਂ ਨੰ ਵਾਪਿ ਸਲਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨਿਾਿ ਭਾਿਤ ਈਿਾਨ ਸਵਚ ਕੋਸਵਡ ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਸਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਿ ਸਿਹਾ ਹੈ।
ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੇ ਚਾਿ ਡਾਕਟਿਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿੋਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਣੇ ਹਣੇ ਿੋਮ ਪੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਿਮੱਗਿੀ ਅਤੇ ਿੀਏਜੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਿਸਹ ਿਹੇ ਭਾਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਭਾਿਤ ਸਲਆਉਂਦਾ ਜਾ ਿਕੇ।
ਭਾਿਤ ਿਿਕਾਿ ਨੇ ਹਣ ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ, ਸਮਆਾਂਮਾਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਚੀਨ, ਅਮਿੀਕਾ, ਮੈਡਾਗਾਿਕਿ, ਿਰੀ ਲੰਕਾ, ਨੇ ਪਾਲ, ਦੱਿਣੀ
ਅਫਿੀਕਾ ਅਤੇ ਪੇਿ ਵਿਗੇ ਦੇਸਾਾਂ ਚੋਂ 48 ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਿਮੇਤ 1031 ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਿਿੱਸਿਅਤ ਬਾਹਿ ਕੱਸਢਆ ਹੈ।
ਹਣ ਤੱਕ ਕੋਸਵਡ

-19 ਪਰਭਾਸਵਤ ਦੇਸਾਾਂ ਚੋਂ ਿਿੱਸਿਅਤ ਬਾਹਿ ਕੱਢੇ ਗਏ 890 ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨਿਾਿ

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੀ ਆਈਿੋਲੇਸਨ ਅਤੇ ਨੇ ਗਸਟਵ ਟੈਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਹਾਨ (ਚੀਨ) ਤੋਂ 1 ਫਿਵਿੀ ਅਤੇ 3 ਫਿਵਿੀ, 2020 ਨੰ ਿਿੱਸਿਅਤ ਸਲਆਾਂਦੇ ਗਏ 654 ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ 18
ਫਿਵਿੀ 2020 ਨੰ ਛੱਟੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ।
ਇਿ ਤੋਂ ਛੱਟ ਕੱਲ 30 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਵਾਈ ਅੱਸਡਆਾਂ 'ਤੇ 10,876 ਫਲਾਈਟਾਾਂ ਿਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11,71,061
ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3,062 ਿੰਕ੍ਰਸਮਤ ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਅਤੇ 583 ਿੰਪਿਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ IDSP/ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਿਪਤਾਲਾਾਂ ਸਵੱਚ ਿੈਫਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 42,296 ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਨੰ ਿਮਦਾ ਪੱਧਿ ਦੀ
ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਹੇਠ ਸਲਆਉਂਦਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜਨ੍ ਾਾਂ ਸਵਚੋਂ 2,559 ਅੰਦਿ ਬੀਮਾਿੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜਦ ਿੀ ਅਤੇ 522 ਨੰ
ਹਿਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਿਲ ਕਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਛੱਟ ਵੱਡੀਆਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਾਂ ਿਮਦ
ੰ ਿੀ ਬੰਦਿਗਾਹਾਾਂ 'ਤੇ 25,504
ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਿਗਾਹਾਾਂ 'ਤੇ 14 ਲੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ ਅੰਦਿ ਕੋਸਵਡ -19 ਦੇ 81 ਤਿਦੀਕਸਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੇਿਲ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ 3
ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਤੋਂ ਛੱਟ ਿਫਦਿਜੰਗ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ 7 ਹੋਿ ਮਿੀਜ਼ ਵੀ
ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤਿਦੀਕਸਦਾ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਸਵਚੋਂ 64 ਮਾਮਲੇ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਦੇ, 16 ਇਟਾਲੀਅਨ
ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਸਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਸਵਚ ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿੰਪਿਕ 'ਚ ਆਏ
ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਿਗਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਹਾ ਹੈ। ਹਣ ਤੱਕ ਇਿ ਪਰਸਕਸਿਆ 'ਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਿੰਪਿਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਗਿਾਨੀ ਹੇਠ ਿੱਿੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਿਦੀਕਸਦਾ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਸਵਚ ਦੇਸ ਅੰਦਿ ਕੋਸਵਡ ਕਾਿਨ ਹੋਈ ਪਸਹਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਨਾਟਕ ਨਾਲ ਜੜੇ
ਇੱਕ 76 ਿਾਲਾ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਿਨਾਾਂ ਬੀਮਾਿੀਆਾਂ ਯਾਨੀ ਦਮਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਿਟੈਨਸਨ ਕਾਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਦੀਕ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਕੋਸਵਡ -19 ਟੈਿਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਸਟਵ ਿੀ। ਕਿਨਾਟਕ ਦੇ ਿਾਜ ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ
ਅਨਿਾਿ ਿਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਜਵੇਂ ਿੰਪਿਕਾਾਂ ਦੀ ਿਕ੍ਰੀਸਨੰਗ ਅਤੇ ਘਿੇਲ ਕਆਿੰਟੀਨ ਆਿੰਭੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ 'ਤੇ
ਨੇ ਸੜਓਂ ਸਨਗਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਹਿਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਸਿਕਾਾਂ ਨੰ ਿਾਿੀਆਾਂ ਗੈਿ-ਜ਼ਿਿੀ ਸਵਦੇਸ ਯਾਤਿਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ਼
ਕਿਨ ਦੀ ਪਿਜ਼ੋਿ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਯਾਤਿਾ ਿੰਬੰਧੀ ਿਲਾਹ ਅਨਿਾਿ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਾਂ ਸਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗਿੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਅੰਦਿ ਵਾਪਿ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਾਿੇ ਅੰਤਿਿਾਸਟਿੀ ਯਾਤਿੀਆਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਿਵੈ-ਸਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ
ਦੱਿੇ ਗਏ ਜ਼ਿਿੀ ਉਪਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਾਿ, ਿੱਕੀ ਿਾਾਂਿੀ, ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱਚ ਮਸਕਲ ਆਸਦ ਵਿਗੇ ਿੰਕੇਤਾਾਂ / ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਸਕਿਪਾ
ਕਿਕੇ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰ ਸਮਲੋ ਜਾਾਂ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੀ 24X7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ - 011-23978046 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ। ਡਾਕਟਿ ਨੰ
ਸਮਲਣ ਲਈ ਘਿੋਂ ਸਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਮਾਿਕ ਪਾਉਣਾ ਨਾਾਂ ਭੱਲੋ।

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.

