
AAIIBBDDPPAA//  BBSSNNLL--  MMRRSS//  22002211    
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  CCoovviidd--1199  ttrreeaattmmeen

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aann  iiss
  

YYoouu  aarree  wweellll  aawwaarree  ooff  tthhee  ppeeccuulliiaarr  aanndd  hh

sseeccoonndd  wwaavvee..  
  

SSeenniioorrss  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee 

hhaavvee  ssuuccccuummbbeedd  aallssoo..  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  pprroocceedduurree  bbeeiinn

hhoommee  qquuaarraannttiinnee..  TThhoossee  ppaattiieennttss  wwhhoossee

ppnneeuummoonniiaa,,  kkiiddnneeyy  aanndd  hheeaarrtt  aaiillmmeennttss  aa

ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerr  aanndd  vveennttiillaattoorr..  AAtt  tthhiiss  ccrru

ssuucchh  aa  hhoossppiittaall  nneeaarrbbyy  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ttoo  ss

aanndd  iiff  nnoott,,  ttoo  ggeett  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoomm
  

TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  vveerryy  mmuucchh  nneecceessssaarryy  ttoo  

ttrreeaattmmeenntt  ccoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinn  aannyy  hhoossppiittaall  
  

WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaagg

uunncceerrttaaiinnttyy..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArraavviinndd  VVaaddnneerrkkaarr  DDiirreecc

((22))  MMss..YYoojjaannaa  DDaass,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaa

((33))  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM  ((AAddmmnn

((44))  MMss..AAnniittaa  JJoohhrrii,,  SSrr..GGMM  ((SSRR)),,  BBSS
  

            

enntt  aatt  aannyy  hhoossppiittaall  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy--  rreellaaxxaattiioonn  ssoouugghh

ssssuuee  ooff  uuttmmoosstt  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  ffaavvoouurraabbllee  ccoonnssiiddeerra

hhoorrrriibbllee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  dduuee  ttoo  tthhee  CCoovviidd--11

e  ddrreeaaddeedd  CCoorroonnaa,,  mmaannyy  BBSSNNLL  aanndd  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  

nngg  ffoolllloowweedd,,  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  aanndd  tteesstteedd  

ee  ooxxyyggeenn  lleevveell  ggooeess  ddoowwnn  aanndd  hhaavviinngg  ootthheerr  ccoomm

aarree  ttoo  bbee  sshhiifftteedd  uurrggeennttllyy  ttoo  tthhee  hhoossppiittaall..  SSuucchh  hhooss

ruucciiaall  ttiimmee  tthhee  oonnllyy  ccoonncceerrnn  ooff  tthhee  ppaattiieenntt  aanndd  rreellaa

ssaavvee  tthhee  lliiffee..  SSoo  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  cchheecckk  wwhh

mmppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  iinn  aa  nnoonn  eemmppaanneellll

  iissssuuee  aa  ggeenneerraall  gguuiiddeelliinneess  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiicc

  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  nnoorrmmaall  BBSSNNLL  MMRRSS  rruu

ggeemmeenntt  wwoouulldd  rriissee  ttoo  tthhee  ooccccaassiioonn  aanndd  ddoo  tthhee  nnee

ccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--

aannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--111100

nn..)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111

SSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--111100000011
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tthh
  JJuullyy,,  22002211  

hhtt  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS  RRuulleess  ––rreegg..  

raattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  aaccttiioonn..  

1199  ppaannddeemmiicc,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aafftteerr  tthhee  

  wweerree  iinnffeecctteedd  aanndd  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  

ppoossiittiivvee  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  

mmpplliiccaattiioonnss,,  mmaaiinnllyy  lluunngg  iinnffeeccttiioonn,,  

ssppiittaallss  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  

aattiivveess  wwoouulldd  bbee  ttoo  ggeett  aaddmmiitttteedd  ttoo  

hheetthheerr  iitt  iiss  aann  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaall  

lleedd  hhoossppiittaall  eettcc..  

ccee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  CCoovviidd--1199  

uulleess..  

eeeeddffuull  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  ddiissttrreessss  aanndd  
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11  


