
 

  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ

  2020اگست  21

  پريس ريليز
  

) اينٹيجن(جامعہ مليہ اسالميہ ميں دہلی ہيلته سروسز کے اشتراک سے کورونا 
   ٹيسٹ کيمپ کاہوگا انعقاد

  

طلباء،مالزمين اور ديگر کارکنان کی صحت کو پيش نظر رکهتے ہوئے جامعہ 
اگست ،  23اور  22مليہ اسالميہ اور دہلی ہيلته سروسز مشترکہ طور پر 

ٹيسٹ کيمپ کا اہتمام کررہی ) اينٹيجن( بجے سے کورونا 10کو صبح  2020
 150-100ہيں۔ يہ کيمپ جامعہ کيمپس ميں لگايا جائے گا جہاں ايک دن ميں 

  افراد کے لئے ٹيسٹ کئے جائيں گے۔
  

کے طلباء اور کيمپس ) آر سی اے(کو رہائشی کوچنگ اکيڈمی ) اگست 22(ہفتہ 
کو يونيورسٹی ) اگست 23(ميں مقيم ديگر طلبہ کا ٹيسٹ ليا جائے گا جبکہ اتوار 

  کے مالزمين اور ان سے وابستہ ديگر افراد کی کورونا جانچ ہوگی۔
  

حکومتی رہنما خطوط کے مطابق ٹيسٹ کے لئے آنے والے تمام افراد کو الزم 
  ہے کہ وه اپنا آدهار کارڈ يا درست شناختی کارڈ رکهيں۔

  

و نوڈل آفيسر نامزد کيا ک) ڈی ايس ڈبليو(يونيورسٹی نے ڈين اسٹوڈنٹس ويلفيئر 
ہے جو ڈين ، فيکلٹی آف ڈينٹسٹری،اسسٹنٹ رجسٹرار،انتظاميہ برانچ کو کورونا 
  سے متعلق امور کے لئے کوآرڈينيٹنگ آفيسرز کے طور پر معاونت کريں گے۔

  

قرنطين سے متعلق امور ، کورونا انفيکشن کی اطالع دہندگی کے طريقہ کار ، 
روی کی کارروائی ، آر ڈبليو اے کے ساته ايسے معامالت ميں درکار پي

کوآرڈينيشن ، ڈيزاسٹر مينجمنٹ ايکٹ کے تحت جاری معاشرتی فاصالتی 
اصولوں اور ہدايات پر عمل پيرا ہونا نوڈل آفيسر کے زير نگرانی عمل ميں آئے 

    گا۔
  

نوڈل آفيسر کے ساته ہم آہنگی کے لئے يونيورسٹی کے ديگر دفاتر اور اداروں 
ی ضرورت کے مطابق ہر طرح کی امداد ميں توسيع اور کورونا مثبت کو ان ک



پايا جانے واال کوئی بهی مالزم مزيد معاونت کے لئے نوڈل آفيسر کو رپورٹ 
  کے مجاز ہوں گے۔

  

  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  
  
  


