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ریاست دہلی کے کورونا وبائی بیماری کے لئے ایک اہم ہاٹ سپاٹ کے طور پر ابھرنے کے پیش نظر ،  
حکومت این سی ٹی دہلی / دہلی پولیس وغیرہ کے ذریعہ جاری  ایم ایچ اے / ایم او ایچ ایچ اور ایف ڈبلیو / 

آس پاس کے عالقوں کے    کردہ مختلف حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا بالکل ضروری ہو گیا ہے۔
ساتھ یونیورسٹی کیمپس کی قربت کے پیش نظر ، جن میں کچھ کچھ کنٹینٹ زونز کے تحت بھی ہیں ، 

ٹاف کوارٹر کے مکینوں کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وہ رہنما خطوط  اسٹبلشمنٹ اور اور رہائشی اس
 پر کاربند رہیں ۔

 

 : اس تناظر میں مندرجہ ذیل باتوں پر توجہ دیں 
 

ہی آمد و رفت کے   13اور  4  کیمپس کی حفاظت کو مزید مستحکم کرنے کے لئے صرف گیٹ نمبر۔ .1 
مقفل ہوں گے۔ لیے استعمال ہوں گے، تا حکم ثانی بقیہ گیٹ    

 

ایم ایچ اے کی ہدایت کے مطابق سماجی دوری کے اصولوں کے مطابق تمام مذہبی / معاشرتی /  .2 
 ثقافتی اجتماعات پر مکمل پابندی ہے۔ 

 

کورونا کے پھیالو اور آس پاس کے عالقوں کو کنٹینٹ زون قرار دیے جانے کے پیش نظر ،   .3 
ر جب تک کہ صورتحال بہتر نہیں ہوجاتی مساجد میں جانے  معاشرتی دوری کے اصولوں پر عمل کرنا او

کے مشقوں کو روکا جانا ضروری ہے۔ رہائشی کالونیوں کی مساجد صرف امام ، موذن اور نگراں 
 کارکنوں تک محدود رہے۔ 

 

آر ڈبلیو اے سے درج ذیل اقدامات کرکے فعال اقدامات کے ساتھ درج ذیل حفاظتی ہدایات کو سختی  .4
ریں ۔ سے نافذ ک  

 

 الف . کسی بھی بیرونی فرد بشمول مہمانوں / مالقاتیوں کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔
 

ایک سے زیادہ انٹری / ایگزٹ گیٹس کو فوری طور پر بند کردیا جائے ، صرف ایک گیٹ کھلی ہو    ب .
 اور وہ بھی صرف رہائشیوں کے لئے۔

 

 ج ۔ کسی بھی قسم کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔  

 

 د ۔ حفاظت اور صحت کے پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جائے۔  
 

کسی کے بارے میں بھی ممکنہ طور پر کورونا انفیکشن کی عالمات کے بارے میں پتہ چلے،    ح . 
مشتبہ مقدمات کی پردہ پوشی یا اطالع نہ دینے کی کسی   ترجیحی بنیاد پر طبی عملہ کو اس کی خبر دیں ۔

سے لیا جایے گا۔  بھی کوشش کو سنجیدگی   

 

آخر میں ایک بار پھر سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تعاون کریں اور مشترکہ طور پر کورونا  
 کے خالف جنگ لڑیں۔

 

 ( آئی پی ایس )  اے پی صدیقی   

 رجسٹرار  
 


