
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਪਰਮਾਰਿਤ ਕੋਰਿਡ-19 ਕੇਸ ਬ੍ਾਰੇ  
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਬ੍ਆਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜੂਨ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕ ਇਸਦੀ ਸੈਂਡਲਿੁੱ ਡ ਫੈਸੀਰਲਟੀ (Sandalwood 

Facility) ਦ ੇਇੱਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਪਰੇਟਰ (Transit Operator) ਦੀ ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਜਰਟਿ ਆਈ ਹੈ।  

ਰਜਿੇਂ ਹੀ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 

ਪਰਭਾਰਿਤ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੇਰੇ 502 ਼ਿੂਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) ਰੂਟ ਤ ੇਅਤੇ ਕੱਲਹ, 23 ਜੂਨ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਰੂਟਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ: 

• ਰੂਟ 502 ਼ਿੂਮ ਮੇਨ (Route 502 Züm Main) 

• ਰੂਟ 511 ਼ਿੂਮ ਸਟੀਲਸ (Route 511 Züm Steeles) 

• ਰੂਟ 4 ਰਚੰਗਕੂ਼ਿੀ (Route 4 Chinguacousy) 

ਓਪਰੇਟਰ 14 ਰਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਪਰਭਾਰਿਤ ਰਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਰਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਦਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਆਪਿੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦ ੇਰਨਿੱਤਨੇਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਿ ਪੈਦਾ ਹੋਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ911 ਤ ੇਫੋਨ 

ਕਰੋ।  

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਿੀ ਸੂਰਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬੱ੍ਸ ਤ ੇਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਰਫ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਰਜੰਨਾ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿੱਚ ਹੋਿ 

ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਯੂਰਨਟ (ਸਥਾਨਕ ਰਸਹਤ ਯੂਰਨਟ) ਤੋਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੈਸਰਟੰਗ 

ਕਰਿਾਉਿ ਲਈ ਆਰਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ੇਨਤੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਧੂ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 

ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਆਉਿ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਆਪਿੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਿਖੇ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਛਿ 
ਹੋਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਰਟੰਗ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਸਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਿਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਦ ੇਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਿ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਹਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲਈ ਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਪਰਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੰਰਟਆਂ ਰਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ 

ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਿੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੱ੍ਸਾਂ ਨੰੂ ਹਰ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰਿੱਚ 

ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦ ੇਲੰਚਰੂਮਸ, ਮੇਜਾਂ, ਕਾਉਂਟਰਸ ਅਤੇ ਦਰਿਾਰਜਆਂ ਦ ੇਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਰਦਨ 

ਰਿੱਚ ਦ ੋਿਾਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਿ-ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਿਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਥਾਿਾਂ ਤ,ੇ ਰਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਿੀ, 
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ (ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੂਰ ਰਰਹ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ। ਸਿਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਰਜਹੇ, ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਿ-ੂਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਿੇ ਨਾਲ 

ਰੱਖਿ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਿ ੇਹੱਥ ਧੋਿ ਅਤੇ ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਕੂਹਿੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਿ। 
 

ਿੀਰਿਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਿਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਹਨਾ (ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਬ੍ੋਰਰਡੰਗ) ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਕੋਰਿਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਰਹਿਨ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੱ੍ਸਾਂ 
ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਿਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਿਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਮਾਸਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਿਗੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਰਹਨ 

ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਰਹਿਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਖਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton 

Emergency Management Office) ਰਿਖੇ ਆਪਿ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੰੂ 

ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਰਸੱਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਰਿਖੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੱੁਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

