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3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪ੍ਰਮਾਰਿਤ COVID-19 ਕੇਸ ਬ੍ਾਰੇ  
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਰਬ੍ਆਨ 

ਵੀਰਵਾਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਕ ਇਸਦੀ ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ (Sandalwood) ਫੈਸੀਰਲਟੀ ਦ ੇਇਿੱਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਪ੍ਰੇਟਰ 

(Transit Operator) ਦੀ COVID-19 (ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਾਰਜਰਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਰਿਤ ਕੇਸ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ, ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਿ ਰਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰਜਵੇਂ ਹੀ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਰਮਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ੀਲ 

ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਪ੍ਛਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਓਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ: 

• ਰੂਟ 2 ਮੇਨ (Route 2 Main) 

• ਰੂਟ 501 ਼ਿੂਮ ਕਵੀਨ (Route 501 Züm Queen) 

• ਰੂਟ 505 ਼ਿੂਮ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ (Route 505 Züm Bovaird) 

ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਿੱ ਧੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਓਪ੍ਰੇਟਰ ਦ ੇਨੇੜਲੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਰਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਰਜਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 14 ਰਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਿੁਦ ਨੰੂ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਰਿੱਿਿ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦ ੇਰਨਰੀਿਿ ਲਈ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ 

ਵਿੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਰਦਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਿ ੇ

ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦ ੇਰਨਿੱਤਨੇਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਿ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ

ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ911 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਿੱਸ ਤ ੇਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਰਫ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਿਮ ਹੈ, ਰਜੰਨਾ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਿ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜੋਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ 

ਲਈ ਹਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।  



 

 

 

ਵਿੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਿੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਹਰ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰੋਗਾਿੂ ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦ ੇਲੰਚਰੂਮਸ, ਮੇਜਾਂ, ਕਾਉਂਟਰਸ ਅਤੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਦ ੇਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਰਦਨ ਰਵਿੱਚ ਦ ੋਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਿੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਓਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: 

• ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਰਵਿੱਚ ਅਿੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
• ਰਪ੍ਛਲੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ ਬ੍ਿੱਸ ਤੇ ਚੜਹਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਓਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਵਚਕਾਰ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 

ਰਿੱਿਿ ਲਈ ਪ੍ਲਾਸਰਟਕ ਚੇਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਰਕ ਮੋਰਬ੍ਰਲਟੀ ਰਡਵਾਈਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ 
ਚੜਹਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

•  ਵਿੱਧ ਰਵਅਸਤ ਰੂਟਾਂ ਤ,ੇ ਆਰਟੀਕੁਲੇਰਟਡ (ਵਿੱਿਰੇ ਰਹਿੱ ਰਸਆਂ ਵਾਲੀਆਂ) ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਿੱਸ ਰਵਿੱਚ ਹੋਿ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਦ ੇਰਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

• ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਿ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਨਾ ਬ੍ੈਠਿ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
• ਘਿੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਘੰਰਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਰਿੱਦ ਕਰ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਰਨਪ੍ਟਿ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਰਵਅਸਤ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਰਸਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੰੁਦੇ ਹੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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