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 0202 ،ارچم 14

 اور فعال متعدد لئے کے اس سے نمٹنے اور کنٹینمنٹ تھام، روک بہتر کی 91کووڈ  نے ہند حکومت

 کی مسافروںسبھی  پر اڈوں ہوائیاور  بندرگاہوں پابندیاں، یک سفرجن میں  ہیں کیے اقدامات بروقت

 شامل ہیں۔ اقدامات جیسے ذاتی قرنطینہ اور معطلی کی ویزا ،اسکریننگ

 ،ٹریننگ کی ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز ،کا قیام زوارڈ آئسولیشن نشاندہی، کی سہولیات قرنطینہ اضافی

یونین  اور ریاستوں تمام کی فراہمی کو وغیرہ ماسک دوائیوں، ای، پی پی ،سازوسامان طبی مناسب

 ۔بڑھایا جا رہا ہے مزید میں عالقوں

 کے سکریٹریوں چیف کے ریاستوں مختلف ذریعے کے کانفرنس ویڈیو آج نے سکریٹری کے کابینہ

 ذریعہ کے تعداد مناسب کے زوارڈ آئسولیشن نے انہوں۔ لیا جائزہ کا کارروائیوں اور تیاری جاری ساتھ

پر زور  بڑھانے کو سہولیات قرنطینہ کرنے، مستحکم کو اقدامات کے کنٹرول اور وبا کی روک تھام

 تعلیمات شدہ طے کو افراد والے آنے سے ممالک نامزد کہ پر زور دیا بنانے یقینی کو بات اس اور دیا،

 لئے کے آگاہی پر پیمانے بڑے سے حوالے کے 91کووڈ  اور جائے، رکھا ہ میںقرنطین مطابق کے

 ۔لیا جائزہ بھی کا اقدامات والے جانے اٹھائے

 02 نے ہند حکومت لئے، کے تھام روک کی مارکیٹنگ بلیک اور کمیکی  ہینڈ سینیٹائزراور  ماسک

 ضروریانہیں  تحت کے ایکٹ اشیا ضروری کو ہینڈ سینیٹائزراور  ماسککے لئے  تک 0202 جون

ریاستی حکومتیں سپالئی چین کو آسان بنانے کے  تحت کے ایکٹ اشیا ضروری۔ ہے دیا دے قرار اشیا

 ہیں۔ سکتی مطالبہ کر لئے کے بڑھانے صالحیت پیداوار کی کی اشیاء ان سے مینوفیکچررز لئے

 احکام عمل قابل لئے کے سے نمٹنے بیماری متعدی تحت کے 9911 ایکٹ بیماری متعدی ریاستیں کچھ

 کے اٹھانے اقدامات کچھ کو شخص بھی کسی ریاست تحت کے ایکٹ اس۔ ہیں الئی کار بروئےبھی  کو

 کچھ کو شخص بھیکسی  یا ضرورت پڑ سکتی ہے کی اس کو ریاست یا ئے مطالبہ کر سکتی ہےل

 عارضی کے طرح اس ذریعہ کے نوٹس عوامی اور ہے سکتیدے  اختیار ئےل کے اٹھانے اقدامات

 کو الگو کر سکتی ہے جسے عام پبلک کو ماننا ہو گا۔ ضابطوں

 نیشنل ہیلتھ مشن اور حکومت ریاستی ابیونین عالقے،  / ریاستیں تحت، کے ایکٹ مینجمنٹ ڈیزاسٹر

 داخلہ وزارت۔ ہیں سکتی کر حاصل فنڈز بھی سے فنڈ ریسپانس ڈیزاسٹر اسٹیٹ گعالوہ کے فنڈز کے

 ۔ہیں کی جاری ہدایات تفصیلی کویونین عالقوں /  ریاستوں میں سلسلے اس نے



 20 پر طور مجموعی کو ورک نیٹ کے تیار کردہ لیب لئے کے جانچ کے 91کووڈ  عالوہ، کے اس

 ۔ہے گیا دیا بڑھا تک

 کی مسافروں 9001010 آئے ہوئے سے پروازوں 99421 پر اڈوں ہوائی نامزد 02 مزید برآں

 مطابق کے نامہ ہدایت لئے کے مسافروں تمام والے آنے عالوہ، کے اس۔ ہے گئی کی اسکریننگ

 ۔ہے جارہا کیا درآمد عمل پر ہدایت کی کرنے نافذ ہقرانطین

 اور ہیں ہوچکے بازیاب 92 سے میں ان۔ ہیں مثبت معامالت 94 کے 91 کوویڈ میں ملک ،تک ابھی

 کی لوگوں زیادہ سے 4222 رابطے میں آئے ہوئے کے مریضوں ان۔ ہے گیا کردیا ڈسچارچ انہیں

مزید  رابطے میں آئے ہوئے کے مریضوں ان۔ ۔ہے گیا رکھا میں سرویالنس جنہیں ہے گئی کی شناخت

 ۔ہیں جاری کوششیں کی نشاندہی کیلوگوں 

 بیرون وہ کہ ہے جاتا دیا مشورہ سے سختی کو شہریوں ہندوستانی کہ ہےکو دہرایا جا رہا  بات اس

 سفر کی کردہ جاری سے طرف ہماری اور کریں گریز سے سفر ضروری غیر کے طرح ہر ملک

 کرنے سفر میں ممالک والے درج کرنے اموات کے مطابق زیادہ کورونا کے معامالت اور ایڈوائزری

 کرنی نگرانی خود کی صحت اپنی کو مسافروں االقوامی بین تمام والے آنے ہندوستان۔ کریں گریز سے

 تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے۔ جاری کردہ مطابق کے تفصیل ذریعہ کے حکومت اور چاہئے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 


