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COVID - 19 ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ  ਬਾਰ ੇਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਿੰਿਥਾ (WHO) ਵਲੱੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਏੋ ਆਲਮੀ 

ਅਸਿਐਨ 'ਤ ੇਮੀਡੀਆ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਵੱਲੋਂ  ਜਵਾਬ 
1 ਅਪ੍ਰਲੈ, 2021 

 

COVID - 19  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰ ੇਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਿੰਿਥਾ (WHO) ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਅਸਿਐਨ 'ਤੇ 

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰ ੇਨੇ ਸਕਹਾ:  

 

1. “ਅਿੀਂ COVID - 19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰ ੇਹਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਿੰਿਥਾ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 

ਆਲਮੀ ਅਸਿਐਨ ਪ੍ਸਹਿਆ ਹੈ। 

 

2. ਇਹ ਸਰਪ੍ੋਰਟ COVID  -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵੱਲ 

ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਇਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰਿ ਿੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਿ 

ਅੰਦਰ ਿਾਰ ੇਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਅਿਲੇ ਪ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਸਿਐਨ ਦੀ ਲੋਹ ਉੱਤ ੇਵੀ ਜੋਰ ਸਦੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ । ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਸਵੱਚ 

ਵਿੇਰੇ ਅੰਕਸਹਆਾਂ ਦੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਸਦੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਸਿੱਟ ੇਕੱਢੇ ਜਾ ਿਕਣ।  

 

3. ਇਹ ਿੱਲ ਇਥ ੇਪ੍ਰਿੰਸਿਕ ਹੈ ਸਕ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਅੰਕਹੇ 

ਸਮਲਣ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਆਈਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਸਕਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਿ ਆਿ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਸਕ ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਿਸਹਯੋਿੀ ਅਸਿਐਨਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵਿੇਰੇ ਿਮੇਂ ਸਿਰ 

ਅਤੇ ਸਵਆਪ੍ਕ ਅੰਕਹੇ ਿਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  ਇਿ ਿਬੰਿ ਸਵਚ ਅਿੀਂ ਹੋਰ ਸਮਸ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਿਾਾਂ ਦੇ 

ਤਤਪ੍ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਿਵਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 
 

4. ਅਿੀਂ ਦੂਿਰੇ ਸਹੱਿੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਨਿਾਾਂ ਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਿਟਾਉਣੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਿਾਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ 

ਿੰਭੀਰ ਮਿਲੇ 'ਤੇ WHO ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਸਹਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਟਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਜਾਾਂ ਵਿੇਰੇ ਅਸਿਐਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਿਾਰ ੇਿਬੰਿਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਿਸਹਯੋਿ ਸਮਲੇਿਾ।  

 

5. ਅਿੀਂ ਵੀ ਿਾਰ ੇਸਹੱਿੇਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਸਹਯੋਿ ਨਾਲ COVID - 19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਹ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਿੀਂ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ 

ਿੁਰੱਸਖਆ ਨੰੂ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਿੰਿਥਾ (WHO) ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਹਾਾਂਿ ੇਤਾਾਂ ਜੋ 



ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਸਿਐਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਆਨ ਅਿਾਰ ਅਤ ੇਮਹਾਰਤ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਿਕੇ, ਸਜਿ ਿਦਕਾ ਜੀਨੋਸਮਕ ਿਰਵੇਲੈਂਿ ਿੁਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਿ ਦੀ 

ਸਮਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰ ੈਸਕੰਿ ਹੋ ਿਕੇ ਅਤੇ ਅਿਲੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਿਰਿਰਮੀ ਨਾਲ 

ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।" 

 

ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ 

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


