
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆ ਂਬ੍ਾਰਿ, ਰਿੈਟਰੋੈਂਟਿ ਅਤ ੇਭਜੋਨ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਿਿੇਾ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਮਾਰਚ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰਰਓ ਿ ਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਰਿੱਚ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਿੱਚ, COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) 

ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤ ੇਰਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬ੍ਾਰਿ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਿਾ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ।  
 

ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ, 17 ਮਾਰਚ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਈਟਕਲੱਬ੍, ਮ ਿੀ ਰਥਏਟਰ ਅਤੇ ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਪ ਰੀ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਿਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦ ੇਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ, ਿਰੀਰਕ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣਾ 
ਅਤੇ ਦ ਰਜਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ (ਲਗਭਗ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ) ਹੈ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਇਿਦੀ ਿੀ ਪ ਰੀ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਜਹਨਾਂ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ, ਅਮਰੀਕਾ (United States) 

ਿਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 14 ਰਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਦ ਰਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਰੱਖਣ।  
 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਕਈ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪੀਲ ਦ ੇਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਦ ੇ

ਤਰੀਰਕਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਰਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਰਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਜੋ ਿ ਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ (Health Protection and Promotion Act) ਹੇਠ ਹੁਕਮਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਿੇਗਾ।    
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਭੋਜਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਰਜਹੇ ਰਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ, ਿਥਾਨਕ ਫ ਡ ਿਰਰਿਿ ਿੰਿਥਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ। 
 

ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਿਾਲਾਂ (FAQs), ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੈਬ੍ਿਾਈਟ: www.brampton.ca/covid19 ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਿੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਿਾਲਾ 
 

“COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ, ਿਮ ਰਹਕ ਕਾਰਿਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ, ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਸ਼ੌਪਿ ਿਮੇਤ, ਿਾਰੇ ਿਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ੍ਦ ਕਰਕ,ੇ ਪੀਲ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਕਾਰਿਾਈ ਦ ੇਅਿਰ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਿੱਧ 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cf31d433df86e4148062108d7c9ee5f75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g%3D&reserved=0


 

 

ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਇੱਕਜੁੱ ਟ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਿੱਚ ਿੀ ਜਨਤਾ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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