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-: અખફાયી માદી :-

કયના વંક્રભણની ચેઈન તડલા રકને જાગૃત કયલાના
અલબમાનભાં ભનાને કોવિડ કો-ઓડીનેટરોનો મળ્યો સાથ
તમામ ૧૮ િોડડ માાં વિવિધ સોસાયટી, કોમ્ેક્ષ, ઓફપસોમાાં ૬૯૨ કોવિડ કો-ઓડીનેટરો સફિય
તા.૧૫-૯-૨૦૨૦

કયનાની લૈશ્વિક ભશાભાયી વાભે યાજકટ ળશેયભાં અનુવધ
ં ાને લામયવના વંક્રભણને
પ્રવયત અટકાલલાના પ્રમાવ લધુ વતેજ કયલા યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અનેકશ્વલધ
કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલી છે .

આ રયસ્થથશ્વતભાં તંત્રના પ્રમાવ થથાશ્વનક રકન

વાથવશકાય ભતા લધુ અવયકાયક વાલફત થઇ યશમા છે . જેભાં લડડ લાઈઝ કશ્વલડ
કઓડીનેટયની શ્વનયુસ્તત ખુફ જ ભશત્લ ૂણડ ફની છે . કઓડીનેટય નેત ૃત્લ રઇને
નાગરયકને SPO2 ચેરકિંગ કયલા તેભજ જરૂરયમાતભંદ નાગરયકને એન્ટીજન ટેથટ કયાલલા
ણ વભજાલી યશમા છે અને તેઓના પ્રમાવ વપ થઇ યશમા છે . ઘણા નાગરયક એલા છે
જેઓ કયનાના શ્વનદાન ભાટેન ટેથટ કયાલતા અચકાઈ યશમા છે યં ત ુ તભાભ લડડ ભાં
શ્વનયુતત કયામેરા કશ્વલડ ક -ઓડીનેટય નાગરયકને જાગ ૃત કયલાભાં અને તંત્રને વશમગ
પ્રદાન કયલા અને જરૂયી ટેથટ કયાલલાભાં ખુફ જ ઉમગી  ૂયલાય થઇ યશમા છે જે

નોંધાત્ર ફાફત છે . કશ્વલડ ક -ઓડીનેટય વાભાજજક નેત ૃત્લ કયી યશમા છે અને રકભાં
શ્વલિાવ વંાદન કયલાની મુશ્કેર કાભગીયી શ્વનબાલી તંત્રને વાથવશકાય આતા તંત્રનુ ં કાભ
વય ફન્યુ ં છે , તેભ મ્યુશ્વન. કશ્વભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારે જણાવયુ ં શત,ું
છે લ્રા ફે રદલવભાં

ળશેયની જુદીજુદી વવામટીઓ , ઓરપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ

લગેયેભાં વશ્વળમર રડથટન્વ , ભાથક , થભડર ગનથી ટેમ્યે ચય ભાવું , કઈને તાલ કે ળયદી
દે ખામ ત તયત જ આલશ્મક ગરાં

રઇ ળકામ તે ભાટે ત્લરયત જાણકાયી ભેલલાભાં

ળશેયના ૧૮ લડડ ભાં શ્વનયુતત કયામેરા કુર ૬૯૨ ક-ઓડીનેટય યાજકટ ભશાનગયાલરકાને
વશમગ આી ઉભદા કામડ કયી યશમા છે . જે તે લડડ ભાં કશ્વલડ

ક-ઓડીનેટય રકને

એન્ટીજન ટેથટ કયાલલા ભાટે વભજાલે છે અને તેના રયણાભે રક ખચકાટ લગય ટેથટ
કયાલલા તૈમાય થલા રાગ્મા છે , તેભ મ્યુશ્વન. કશ્વભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારે જણાવયુ ં શત.ું
લતડભાન વભમભાં નાગરયક જેટરી લધુ કાજી યાખે એટલું કયના લામયવનુ ં
વંક્રભણ પેરાત ું અટકાલી ળકામ. આ ફાફતને ધ્માનભાં યાખી કશ્વલડ કરડિનેટયની વમલથથા
કયલાભાં આલેર છે તેભ જણાલી મ્યુશ્વન. કશ્વભળનયશ્રીએ લધુભાં એભ જણાવયુ ં શત ું કે

, જે તે

વવામટીઓ, ઓરપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ કે અન્મ ઈભાયતભાં યશેતા કે વમલવામ કયતા
રકભાં જ કઈને ણ ળયદી કે તાલ શમ ત ત ુતડ જ કશ્વલડ કરડિનેટય દ્વાયા
ભશાનગયાલરકાના લડડ ઓરપવયને જાણ કયી ળકામ . જેના ભાધ્મભથી શેલ્થ શેલ્રાઈન
૧૦૪ ભાયપત જરૂયી કામડલાશી કયળે. આ ઉયાંત જે કઈ દદીને કયનાના લઝરટલ રક્ષણ
દે ખામ ત તેની છે લ્રા ૧૪ રદલવની રશથરીની તાવ કયી આલશ્મક એલા તભાભ ગરાં
રઇ ળકામ.
શ્વલળેભાં જે તે વવામટીઓ , ઓરપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ કે અન્મ ઈભાયતભાં
યશેતા કે વમલવામ કયતા રકભાં વશ્વળમર રડથટન્વ જાલલાભાં આલે

, પયજજમાત ભાથક

શેયલા, તેભજ થભડર ગનથી ટેમ્યે ચય ભાલાની વમલથથા કયલાભાં આલે તેલી વમલથથા

ણ થામ અને રક વતત જાગ ૃત યશી કયના લામયવ વાભે ચારતી રડતભાં વશબાગી
ફને તે રદળાભાં યાજકટ ભશાનગયાલરકા વતત પ્રમાવ કયી યશી છે .
( જન વંકડ અશ્વધકાયી )

