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-: અખબારી યાદી :- 

યેલ્લે સ્ટેળન, ફસ સ્ટેળન અને એયોટટ  
ખાતે સ્રીનીંગ અને ટેસ્ટીંગ કાભગીયી ળરૂ 
રક્ષ્ભીનગય હોકસટ ઝોન અને ભગંલાયી ફજાય ખાતે હલે્થ ચેકઅ કેમ્ 

 

તારીખ: ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ 

 



યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ળહયેભા ંકોયોના લામયસના સરંભણનો પ્રસાય યોકલા ળકમ 

તભાભ પ્રમાસો કયલાભા ંઆલી યહમા છે. ભહાનગયાલરકા દ્વાયા કોયોના લાઇયસને પેરાતો 

અટકાલલા ભાટે શે્રણીફધ્ધ ગરાઓ રેલાભા ંઆલી યહ્યા છે. કોયોનાનો ચે પેરાતો યોકલા 

સાલચેતીરૂે આજે તા. ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ના યોજ  અન્મ ળહયેભાથંી અથલા અન્મ યાજ્મભાથંી  યાજકોટ 

આલતા મસુાપયો ભાટે યેલ્લે સ્ટેળન , ફસ સ્ટેળન અને એયોટટ  ખાતે સ્રીનીંગ અને ટેસ્ટીંગ ની 

કાભગીયી ણ ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે આ ઉયાતં રક્ષ્ભીનગય હોકસટ ઝોન અને ભગંલાયી ફજાય 

ખાતે હલે્થ ચેકઅ કેમ્નુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં  

ળહયેભા ંજે વલસ્તાયોભા ંપેયીમાઓ લધ ુપ્રભાણભા ંયહ ેછે તેલા વલસ્તાયોભા ંભહાનગયાલરકા 

દ્વાયા હલે્થ ચેકઅ કેમ્નુ ંઆમોજન કયી કોયોના સરંભણને અટકાલલાના પ્રમાસો ચારી યહ્યા છે. 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની ભેડિકર ટીભ દ્વાયા આલા કેમ્ભા ંવમક્તતનુ ંસ્લાસ્્મ કેવુ ંછે તેની 

પ્રાથવભક તાસ થભટર સ્ક્સ્રવનિંગ અને લ્સ ઓક્તસભીટય લિે ચકાસણી કયલાભા ંઆલે છે. જો કોઇ 

વમક્તતને કોયોના સદંબે કોઈણ રક્ષણો જણામે તેભનુ ંસ્થ ય જ ટેસ્ટીંગ કયલાભા ંઆલે છે.  

અન્મ યાજ્મ કે અન્મ જજલ્રા ભાથંી યાજકોટ આલતા રોકો ભાટે ભનાની ટીભ દ્વાયા યેલ્લે 

સ્ટેળન, ફસ સ્ટેળન અને એયોટ ખાતે જ હલે્થ ચેકઅ કયી ળકે તે ભાટે વમલસ્થા કયલાભા ંઆલી 

છે. કોયોનાને પ્રાથવભક તફક્કાથી જ હયાલલા ભાટે દયેક રોકોએ ોતાનુ ંટેસ્ટીંગ કયાલવુ ંજરૂયી છે. 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ટેસ્ટીંગ બથુ, ધનલતંયી યથ, સજંીલની યથ, ૧૦૪ સેલા યથ, 

કોલીિ-૧૯ ટેસ્ટીંગ વહીકર તેભજ આયોગ્મ કેન્ર ખાતે ણ વલનામલુ્મે કોયોના ચેકઅ કયી 

આલાભા ંઆલે છે. લહલેુ ંવનદાન કયી કોયોના સરંભણની ચેઈનને તોિલા સૌ સહમોગ આે તેભજ 

ોતાનુ ંતેભજ ોતાના ડયલાયજનોની કાજી યાખીએ. 

હાર કોયોના સાભે યક્ષણ ભેલલા ભાટે ભાસ્ક હયેવુ,ં લાયંલાય હાથ સાપ કયલા અને 

સોવળમર ડિસ્ટન્સ જાલવુ ંખફુ જ જરૂયી છે. ળક્ય તેટલુ ંએકફીજાના સંકટભા ંઆલલાનુ ંટાવુ ંએ 

ણ ખફુ જરૂયી છે. તતં્રની કાભગીયી સાથે રોકોનો ણ સહમોગ જરૂયી છે.  



કોયોનાના સાભાન્મ રક્ષણો જેલાકે ળયદી, ઉધયસ, તાલ કે શ્વાસ રેલાભા ંતકરીપ િે તો 

તતુટ જ યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની સેલાનો રાબ રેલા તભાભ ળહયેીજનોને અીર કયલાભા ંઆલે 

છે. 

  

(જન સંકટ અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા  

 


