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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਿਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰਿਖੇ ਟੈਿਟਾਂ ਦੀ ਿੰਰਖਆ ਿਧਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਮਈ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਯ ਰਨਟ (ਿਥਾਨਕ 
ਰਿਹਤ ਯ ਰਨਟ) ਤੋਂ ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਆਪਣੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਰੋਗੀਆਂ ਦ ੇਿੰਪਰਕ ਰਿਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ੇਨਤੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇ

ਿਾਧ  ਟੈਿਰਟੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਟੈਿਰਟੰਗ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦ ੇਫੈਿਲੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਨ ੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਲਥ (Ontario Health) ਿਿੱਲੋਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਲੋਕਲ ਅਿੈਿਮੈਂਟ 
ਿੈਂਟਰ (ਿਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ) ਰਿਖੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਟੈਿਰਟੰਗ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਨਾਂ ਟੈਿਰਟੰਗ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਿੇ। ਜੋ 

ਰਨਿਾਿੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰੀਓ (Telehealth Ontario), ਪਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ (Primary Care) 

ਜਾਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Public Health) ਿਿੱਲੋਂ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ ਰਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।    

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਅਿਰ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰਕਰਰਆ ਤੌਰ ਤ ੇਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਿਖੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਰਿਿੱ ਚ ਿਾਧ  ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਕਰਨਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਿਿੱਡੀ ਿੰਰਖਆ ਰਿਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਿੱਥੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Health), ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (Province’s website) ਤ ੇਥਾਿਾਂ ਿਮੇਤ, ਿਾਰੇ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਦੇਿੇਗਾ, 
ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ ਲਿੱ ਭ ਿਕਣ। ਰਿਟੀ, ਟੈਿਰਟੰਗ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਮੋਬ੍ਾਈਲ) ਅਿੈਿਮੈਂਟਿ ਲਈ, 

ਿ ਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਰਿਖੇ 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।   

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) 

ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਿੀ ਦੇਿੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦ ੇਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਿਿੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਹਿਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਕਿੱਲਹ ਪਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਿ ਬ੍ੇ ਰਿਿੱ ਚ ਟੈਿਰਟੰਗ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਟੈਿਰਟੰਗ 

ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਕ,ੇ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਿ ਰਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਿੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਿੱ ਚ ਕੋਰਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਿਿੱ ਚ ਰਮਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਕੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi%2F6vPNPamzWkdedOho%3D&reserved=0


 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੋਰਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਿਹਤ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਮ਼ਿਦ ਰ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਧ  ਟੈਿਰਟੰਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਇਿ ਿਾਇਰਿ ਦਾ ਅਿਰ ਘਟਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ 
਼ਿਰ ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਇਿਦੇ ਅਿਰ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੇਿਾਿਾਂ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨਿ ਤ ੇਰਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਿਰਥਤੀ ਤ ੇਰਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ, ਿਾਡੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਟੈਿਰਟੰਗ 

ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖ ਿਕੀਏ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਅਿਰ 

ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਫਰੈਂਕ ਿਾਨੀ (Frank Vani), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਅਮਲਗਮੇਟੇਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਯ ਨੀਅਨ, ਲੋਕਲ 1573 

“ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਿਭਾਗਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੇ ਹਨ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਕੋਰਿਡ-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਿੱ ਧੇ ਰਨਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿ ਬ੍ੇ ਿਿੱਲੋਂ ਟੈਿਰਟੰਗ ਦੀ ਿਧਾਈ ਗਈ ਿਮਰਿੱਥਾ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ 

ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਟੈਿਰਟੰਗ ਼ਿਰ ਰ ਕਰਿਾਉਣ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਛਣ ਨਾ ਿੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਇਰਿ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਕੀਏ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਲੈਕੋਂਪਟੇ (Paul Lecompte), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ 1068 

“ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਾਡੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ 

ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਉਪਾਅ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਿਰਥਤੀ ਰਿਿੱਚ ਰਲਆ ਿਕੀਏ। ਿਧੀ ਹੋਈ 

ਟੈਿਰਟੰਗ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਟੈਿਰਟੰਗ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਤੋਂ ਰਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਆਪਣੀ 
ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਿਕੀਏ।” 

- ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬ੍ਰਲਕ ਇੰਪਲਾਈਜ, ਲੋਕਲ 831  
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