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-: અખબારી યાદી :-

ભહાનગયાલરકા દ્વાયા સિસલર હોસ્પટર
ખાતે ળરૂ કયલાભાાં આલેર ઓ.ી.ડી.
સલબાગભાાં દદીઓની િાંખ્માભાાં િતત ઘટાડો
ડોય ટુ ડોય િલેરન્િ, ધનલાંતયી યથ અને આયોગ્મ કેન્ર ય થતી કાભગીયી
કાભગીયીના રયણાભે ઓ.ી.ડી. ભાાં ઘટાડો થમો: મ્યસુ ન. કસભળનયશ્રી
તાયીખ: ૧૪-૦૯-૨૦૨૦
યાજકોટ ળહેયને કોયોના મક્ુ ત ફનાલલા ભાટે ભહાનગયાલરકા દ્વાયા પયુ જોળભાાં
કાભગીયી કયલાભાાં આલી યહી છે , દયમ્માન યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા સિસલર
હોસ્પટર ખાતે ઓ.ી.ડી. સલબાગ ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે , જેભાાં યાજકોટ
ભહાનગયાલરકાએ િભગ્ર ળહેયને આલયી રેતો ડોય ટુ ડોય િલે હાથ ધયતા સિસલરભાાં
ભનાની ઓીડીભાાં આલતા દદીઓની િાંખ્મભાાં ઘટાડો થમો છે .
યાજકોટ ભનાના ૬ ડોક્ટયો, ૬

GNM, ૯ પાભાા િીપટ અને ૧૨ MPHW િરહતના કુ ર

૩૦ લધ ુ પટાપ દ્વાયા સિસલર ખાતેની ભનાની ઓીડીભાાં યાઉન્ડ ઘ ક્રોક કાભગીયી
કયલાભાાં આલી યહી છે , અહી નોભાર ઓ.ી.ડી., ફ્લ ુ ઓ.ી.ડી. અને એન્ટીજન ટેપટીંગની
કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
આ ઉયાાંત ભહાનગયાલરકાની િાંપ ૂણા ભારહતી આલાભાાં આલે છે , ળહેયના દુય
દુયના સલપતાયોભાાંથી સિસલર હોસ્પટર ખાતે આલતા દદીઓને જાણકાયી આલાભાાં આલે
છે કે આના નજીકના સલપતાયના આયોગ્મ કેન્ર ખાતે ણ સલનામલ્ુ મે િાયલાય રઇ ળકો
છો, જરૂયી જણામે ધનલાંતયી યથ દ્વાયા ણ ચેકઅ કયાલી ળકામ છે . ળરૂઆતભાાં સિસલર
હોસ્પટર ખાતે આળયે ૪૦૦ થી ૪૫૦ ની ઓ.ી.ડી. યહેતી હતી જે હાર િયે યાળ ૧૭૫ થી

૨૦૦ ની થઇ ગમેર છે , ભહાનગયાલરકાની ટીભ દ્વાય િતત ભાગા દળાન, ભના દ્વાયા ડોય
ટુ ડોય િઘન િલેરન્િ, ધનલાંતયી યથ અને આયોગ્મ કેન્રની કાભગીયીના રયણાભે સિસલર
હોસ્પટરની ઓ.ી.ડી. ભાાં િતત ધટાડો નોંધામો છે , તેભ મ્યસુ ન. કસભળનયશ્રી ઉરદત
અગ્રલારે જણાવય ાંુ હત.ાંુ
ુ ાાં જણાવય ાંુ હત ાંુ કે , ભહાનગયાલરકા દ્વાયા હાર ૧૨૦૦ થી
મ્યસુ ન. કસભળનયશ્રી લધભ
લધ ુ ટીભો ફનાલીને ઘેય ઘેય જઈને િલેરન્િની કાભગીયી કયલાભાાં આલી યહી છે , જેભાાં
ુ જ િાયલાય આલાભાાં આલે છે , ભનાના ૫૦
ળાંકાપદ જણાતા વમસ્ક્તઓને તતા
ુ ી
ધનલાંતયી યથ દ્વાયા ણ િઘન કાભગીયી થઇ યહી છે , રોકોને સિસલર હોસ્પટર સધ
જલાની જરૂય ન ડે તે ભાટે ઘય આંગણે જ િાયલાય ભી યહે તેલી વમલપથા
ભહાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે . હાર ડોય ટુ ડોય િલેનો ફીજો યાઉન્ડ પ ૂણા
થલાની આયે છે અને હલે ત્રીજો યાઉન્ડ ળરૂ થળે.
સિસલર હોસ્પટર ખાતે આલતા દદીઓને ભહાનગયાલરકા દ્વાયા જરૂયી ભાગા દળાન
ુ ી આલવ ાંુ
આલાભાાં આલે છે , જેભ કે િાભાન્મ રક્ષણો જણાતા દદીએ સિસલર હોસ્પટર સધ
ન હોમ તો ળહેયભાાં ભહાનગયાલરકાના ૨૧ આયોગ્મ કેન્ર ખાતે િાયલાય રઇ ળકે છે . જો
કોયોના અંગે ના કોઈણ રક્ષણો જણામ તો ણ ભહાનગયાલરકાના આયોગ્મ કેન્ર ખાતે
િાંપ ૂણા ફ્રી ભાાં િાયલાય રઇ ળકે છે . જો જરૂયી જણામે ભહાનગયાલરકાના દ્વાયા ઘયે આલીને
િાયલાય કયલાભાાં આલે છે સલગે યે ભારહતીથી રોકોને ભારહતગાય કયલાભાાં આલે છે .
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