
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, 2 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਵਗੇਾ 
ਗਰੈ-ਮਡੈੀਕਲ ਮਾਸਕ ਼ਿਰਰੂੀ ਹਣੋਗ,ੇ ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤ ੇਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਮਹੋਰਲੇ  

ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੜੁ੍-ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜੂਨ, 2020) – ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਬੱ੍ਸਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ 
ਲਵੇਗਾ। 
 

ਰਸਟੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇ

ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਅਤੇ 
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜ੍ੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਰਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ 
ਚੜ੍ਹਨਾ (ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਬ੍ੋਰਰਡੰਗ) ਵੀ ਮੁੜ੍-ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੱ੍ਸ ਤ ੇਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦੱਤੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਰਖ੍ਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:  
 

- 40 ਫੁੱ ਟ ਬੱ੍ਸ: 35 ਰਵਅਕਤੀ 
- 60 ਫੁੱ ਟ ਬੱ੍ਸ: 55 ਰਵਅਕਤੀ 

 

ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਬ੍ੈਠ ਜਾਂ ਖ੍ੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਰੱਖ੍ਣ ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਰ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਸਕੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦ ੇਰਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੰੂ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ 
ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਛਟੋੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਜਖੋ੍ਮ ਤ ੇਹਣੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛਟੋਾਂ 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਮਾਸਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਵੱਚ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ 

ਨਹੀਂ ਪਰਹਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਰਤਣ, ਸੁਰੱਰਖ੍ਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।  



 

 

 

ਰਸਰਫ਼ ਮਾਸਕ ਹੀ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ) ਜਾਂ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ੍ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ 

ਅਤੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਹੋ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਚੋ। 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (website) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ 

(website) ਤ ੇਜਾਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪਰਹਨਣਾ ਹੈ, ਰਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਰਕਰਾਏ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ 

2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਰਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਬ੍ਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ। ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਜ ੇਵੀ ਨਕਦ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਤੋਂ  PRESTO ਕਾਰਡ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਰਸਰਫ਼ ਸੀਰਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ $6 ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਮੱੁਖ੍ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਅਸਰ ਨੰੂ ਦੇਖ੍ਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਐਕਰਟਵ (ਸਰਕਰਰਆ) ਸੀਨੀਅਰ 

ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਕਾਰਡਾਂ ਤ,ੇ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ (ਰਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ੍) ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਟਰਰਨਟੀ ਕੌਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) ਦੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਵਖੇ੍ ਗਾਹਕ ਕਾਉਂਟਰ ਖ੍ਹੱ ਲ ਗਏ ਹਨ।  

2020 ਦੀਆਂ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਰਕਰਾਇਆ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਸ ਤੱਕ ਸਥਰਗਤ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਮਹੋਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਮੋਹਰਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਰਪਛਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਰਜਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਪੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਰੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਰਖ੍ਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੰਰਟਆਂ ਰਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰਵੱਚ 

ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਜਹਨਾਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਰਝਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R%2F4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R%2F4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R%2F4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic%3D&reserved=0


 

 

ਰਸਟੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤੇ, ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣ। 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਰਜਹੇ, ਖੁ੍ਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ੍ਣ 

ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੰ੍ਘਦੇ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੇੜ੍ੇ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ੍ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਖ੍ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਥਾਵਾਂ ਤ,ੇ ਰਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ੍ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖ੍ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਖ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਰਵਖੇ੍ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੰੂ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਰਸੱਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਰਵਖੇ੍ 905.874.2999 ਤੇ 
ਪੱੁਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਂ ਰਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਰਾਏ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁੜ੍-ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣਗੀਆਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਹੈ।” 

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

“ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਹਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖ੍ ਕੇ, ਖੁ੍ਦ ਦਾ, 
ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖ੍ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖ੍ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸੋਚ-ੇਸਮਝੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਣ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਰਰਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।”  

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ, 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ 
ਰਕਉਂਰਕ ਉਸੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਓ – ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ, 

ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੱਖ੍ਣ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਓ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

