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-: અખફાયી માદી:-

કોરોના સામે સાચેતી એજ સલામતી:
રાજકોટ મહાનગરાલલકા દ્વારા ધનંતરી
રથ, સંજીની રથ, ૧૦૪ સેા રથ, કોીડ૧૯ ટે સ્ટીંગ વ્હીકલ અને ડોર-ટુ-ડોર સેલન્સ
ુ વરૂ
આતીકાલથી વહેરના ૦૭ સ્થળોએ ટેસ્ટીંગ બથ
તાયીખ: ૨૦-૧૧-૨૦૨૦

ભાર્ચ

– ૨૦૨૦થી ળરૂ થમેરી કોયોનાની રયસ્થથતતથી સૌ લાકેપ છે . આ

ભહાભાયીભાાં રોકો જેટરી લધુ સરાભતી યાખળે તેટરો કોયોના લાઇયસનો પ્રસાય
અટકળે. જોકે યાજકોટ ભહાનગયાલરકાએ ળહેયીજનોને લતચભાન ભહાભાયીભાાં
આસાનીથી ઘય આંગણે જ તફીફી સાયલાય, ટે થટીંગ અને ભાગચદળચન સહીતની
સેલાઓ ભી યહે તેલી વ્મલથથા કયે રી છે . રોકોએ કોયોનાથી ડયલાની જરૂય નથી.
સાલર્ેતી યાખલી એજ કોયોના સાભે યક્ષણ ભેલલાનો શ્રેષ્ઠ ઉામ છે . રોકોને
સભાન્મ રક્ષણો જેલા કે ળયદી, ઉધયસ, તાલ કે શ્વાસ રેલાભાાં તકરીપ ડે તો ત ુતચ
જ યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ઉરબ્ધ કયામેર સેલાઓનો સાંકચ કયી ોતાનુાં

અને ોતાના રયલાયજનોનુાં યક્ષણ કયે , તેલા આળમ સાથે આલતી કારથી ળહેયના
૦૭ થથો ય ટે થટીંગ બુથ ળરૂ કયલાભાાં આલળે. જ્મા રોકોને તલનામુલ્મે એન્ટીજન
ટે થટ કયી આલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત ધનલાંતયી યથ, સાંજીલની યથ, ૧૦૪ સેલા
યથ, કોલીડ-૧૯ ટે થટીંગ વ્હીકર, ડોય-ટુ-ડોય સલેરન્સ જેલી સેલાઓ કામચયત છે .
લફનજરૂયી ળહેયભાાં અલયજલય કયલાનુાં ખાસ ટાવુાં અને અત્માંત જરૂયી હોમ તોજ
ઘયની ફહાય જવુાં તેભજ ભાથક હેયવુ,ાં સોતળમર રડથટન્સનુાં ારન કયવુાં અને
સયકાયશ્રીની લખતોલખતની સ ૂર્નાઓનુાં ારન કયવુાં ખુફ જ જરૂયી છે .
કોયોના લાઇયસ સાભે કેન્ર સયકાયશ્રી અને યાજ્મ સયકાયશ્રી દ્વાયા શ્રેણીફધ્ધ
કાભગીયી થઇ યહી છે . યાજકોટ ળહેયને કોયોના મુકત કયલા ભાટે ભના દ્વાયા સઘન
કાભગીયી ર્ારી યહી છે . યાજકોટ ળહેયભાાં કોયોના સાંકયણની ર્ેઈન તોડલા ભના
દ્વાયા ઘય આંગણે સેલાઓ આલાભાાં આલે છે . જેભાાં તા.

૧૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.

૧૯-૧૧-૨૦૨૦ સુધીભાાં ૪૦૦ થી લધુ સલેરન્સની ટીભ દ્વાયા ૫૫૨૧૧ ઘય – કુટુાંફને
સલે કયલાભાાં આવ્મા હતા. ૫૦ ધનલાંતયી યથ દ્વાયા તા. ૧૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા. ૧૯૧૧-૨૦૨૦ સુધીભાાં ૨૬૨૧૦ વ્મસ્તતઓએ સેલાનો રાબ રીધો હતો. ઉયાાંત
ભનાના તભાભ આયોગ્મ કેન્ર ખાતે સયે યાળ

૪૯૪૧ વ્મસ્તતઓની ઓ.ી.ડી.

નોંધામેર છે . ળહેયીજનો ભાટે ળરૂ કયે ર ‘૧૦૪ સેલા’ અંતગચત તા. ૧૭-૧૧-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ સુધીભાાં ૧૦૪ હેલ્થ હેલ્રાઈન નાંફય ય કુર

૨૮૩ પોન

આલેર હતા અને તભાભ વ્મસ્તતઓને સેલા ઉરબ્ધ કયાલેર છે . હોભ કલોયન્ટાઇન
સાયલાય હેઠ યહેરા દદીઓ ભાટે ભના દ્વાયા કામચયત ૨૬ સાંજીલની યથ દ્વાયા તા.
૧૭-૧૧-૨૦૨૦ થી તા. ૧૯-૧૧-૨૦૨૦

સુધીભાાં ૧૪૮૪ ઘય

– કુટુાંફની હેલ્થ

ર્કાસણી કયલાભાાં આલી હતી.
આલતીકારથી ળહેયના ૦૭ થથોએ ટે થટીંગ બુથ ળરૂ કયલાભાાં આલનાય છે
જેભાાં (૧) કોોયે ળન સેન્રર ઝોન ઓપીસ, (૨) તિકોણફાગ, (૩) રકળાનયા ર્ોક,
(૪) ેડક યોડ – ફારક હનુભાનની જગ્મા ાસે, (૫) યૈ મા ર્ોકડી, (૬) કે.કે.લી. હોર
અને (૭) ફારાજી હોર ાસે – ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ ખાતે ળરૂ કયલાભાાં આલળે. જ્માાં
યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાની ટીભ દ્વાયા સલાયે ૦૯:૦૦ લાગ્મા થી
સાાંજના ૦૫:૦૦ લાગ્મા સુધી ટે થટીંગની કાભગીયી કયલાભાાં આલળે.

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ટે થટીંગ બુથ ખાતે રોકોને તલનામુલ્મે કોયોના
અંગેનો એન્ટીજન ટે થટ તેભજ તેભના ળયીયનુાં ટે મ્યે ર્ય અને ઓસ્તસજન રેલર
ર્ેકઅ કયી આલાભાાં આલળે. રોકો ોતાની સરાભતી અને થલાથ્મ ભાટે
એન્ટીજન ટે થટ કયાલે અને લહેરી સાયલાય ભેલે તે ભાટે ભહાનગયાલરકાએ આ
વ્મલથથા કયી છે .
રોકોની અલય જલય થતી હોમ અને રોકોને ટે થટીંગ ભાટે સયતાથી થથ
ભી ળકે તેલા આળમથી ટે થટીંગ બુથ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મા છે . લધુને લધુ રોકો
ોતાનુાં ટે થટીંગ કયાલે અને કોયોનાનુાં તનદાન કયાલી ોતાનુાં અને ોતાના રયલાયનુાં
યક્ષણ કયે . કોયોનાની ર્ેઈન તોડલા ભાટે યાજકોટ ભહાનગયાલરકા રદલસ-યાત
ભહેનત કયી યહ્ુાં છે . આ ભહાભાયી સાભે રડલાભાાં રોકોનો જેટરો લધુ સહમોગ ભળે
તેટરા લધુ સાયા રયણાભ ભળે. રોકો સભજદાયી અને સાલર્ેતી દાખલી
ભહાનગયાલરકાના કામચભાાં સહમોગ આે તેભજ તનમભો અને ભાગચદતળિકાનુાં ચુથત
ારન કયે .
પ્રાથતભક તફક્કાભાાં કોયોના સાભે સાયલાય ભી યહે તે ભાટે યાજકોટ
ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તલનામુલ્મે ટે થટીંગ કયી તનદાન કયલાનુાં આમોજન કયે ર છે .
હાર કોયોના સાભે યક્ષણ ભેલલા ભાથક હેયવુાં અને સોતળમર રડથટન્સ જાલવુાં
અગત્મનુાં છે . સાલર્ેતી સાથે કાભગીયી કયીએ અને ભના દ્વાયા ઉરબ્ધ કયામેર
સેલાનો રાબ રઇ રૂટીન કાભગીયી કયીએ.
(જન સંકક અધધકારી)
રાજકોટ મહાનગરાલલકા

