
 

 

 

ਪ੍ਰਫੋੈਸਰਸ ਲੇਕ, ਐਲਡਰੋਾਡ ੋਪ੍ਾਰਕ ਆਉਟਡਰੋ ਪ੍ਲੂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਪ੍ਲੂਸ 14 ਜਲੁਾਈ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲ ਰਹ ੇਹਨ 
  

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਚਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਚਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s 

Lake), ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪ੍ਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂ੍ਲ (Eldorado Park outdoor pool) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਪੂ੍ਲਸ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਚਸਟੀ, ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖ੍ਆ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸੁਰੱਚਖ੍ਆ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪ੍ਰਫੋੈਸਰਸ ਲੇਕ 

 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਚਲਟੀ ਦ ੇਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ (ਚਵਜੀਟਰਸ) ਲਈ ਬੀਿ ਤ ੇਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, 
905.874.2350 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਚਤੂੰ ਨ-ਘੂੰਟੇ ਦਾ ਚਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ (ਟਾਈਮਸਲੌਟ) ਰਾਖ੍ਵਾਂ ਰੱਖ੍ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਟਹਾਊਸ ਅਗਲੇ ਨੋਚਟਸ ਤੱਕ ਬੂੰਦ 

ਰਹੇਗਾ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਚਲਖੇ੍ ਸੁਰੱਚਖ੍ਆ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

• ਚਵਅਕਤੀਗਤ/ਸਮੂਚਹਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੀਿ ਖੇ੍ਤਰ ਚਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੀਿ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੋ 
ਮੀਟਰ (ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਚਖ੍ਆ ਚਗਆ ਹੈ। 

• ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਾਖ੍ਵੇਂ ਬੀਿ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਚਨਰੀਖ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਤ ੇਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ 

ਹੋਣਗੇ।   
• ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਟਰੈਚਫਕ ਸਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਿੱਲ ਚਰਹਾ ਹੈ, 

ਕੋਚਵਡ-19 (COVID-19) ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
• ਪੂ੍ਰੀ ਫੈਚਸਚਲਟੀ ਚਵੱਿ ਬੀਿ ਖੇ੍ਤਰ ਦੇ ਆਸਪ੍ਾਸ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਚਨਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੌਬੀ, ਬੀਿ ਲੌਬੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਅਤੇ ਪੈ੍ਚਟਓ 

ਚਵੱਿ ਵੱਧ-ਬਾਰੂੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ , ਚਨਯਚਮਤ ਅੂੰਤਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਸਾਈਟ ਤ ੇਕੱਪ੍ੜੇ ਬਦਲਣ ਦ ੇਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਉਸ ਚਦਨ ਬੀਿ 

ਵਾਸਤੇ ਚਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ।  
 

ਐਲਡਰੋਾਡੋ ਪ੍ਾਰਕ ਆਉਟਡਰੋ ਪ੍ਲੂ 

 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂ੍ਲ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪ੍ਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂ੍ਲ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਚਲਖੇ੍ ਸੁਰੱਚਖ੍ਆ ਉਪ੍ਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

• ਪੂ੍ਰੀ ਫੈਚਸਚਲਟੀ ਚਵੱਿ ਕੋਚਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਚਨਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂ੍ਰੀ ਫੈਚਸਚਲਟੀ ਚਵੱਿ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ , ਚਨਯਚਮਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  



 

 

• ਤੈਰਨ ਚਵੱਿ ਸਹਾਇਕ ਚਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂ੍ਲ ਸਬੂੰਧੀ ਚਖ੍ਡੌਣੇ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਹਟਾ ਚਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖੁ੍ਦ ਦੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪ੍ਕਰਨ ਚਲਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਜਵੇਂ ਫਲੱਟਰ ਬੋਰਡਸ, ਫਚਲੱਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਗੌਗਲਸ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ,ੇ ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਚਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• ਸਾਈਟ ਤ ੇਕੱਪ੍ੜੇ ਬਦਲਣ ਦ ੇਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਉਸ ਚਦਨ 
ਬੀਿ ਵਾਸਤੇ ਚਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ।  

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਚਵੱਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਸੂੰ ਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਟਾੱਲ ਬੂੰਦ ਰਚਹਣਗੇ।  
 

ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਪ੍ਲੂਸ 

 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਪੂ੍ਲਸ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ੍ਹੱ ਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਸਟੀ, ਗੇਜ ਪ੍ਾਰਕ (Gage Park), 

ਚਿੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪ੍ਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਅਤੇ ਬਾਲਮੋਰਲ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Balmoral Recreation Centre) ਚਵਖੇ੍ ਸਚਥਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਤੂੰਨ 

ਪੂ੍ਲਸ ਸੂੰਿਾਚਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕੋਚਵਡ-19 (COVID-19) ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ 

ਜਾਣਗੇ। ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਾਣੀ ਸਬੂੰਧੀ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਚਜਹੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਤ ੇਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। 
 
 

ਚਰਮਾਈਡਂਰ – ਸਪ੍ਰ ੇਪ੍ਡੈ ਦ ੇਘੂੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ 

ਸਪ੍ਰ ੇਪੈ੍ਡ ਸੂੰਿਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰਟੇ ਵਧਾ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਚਵੱਿ ਸਪ੍ਰੇ ਪੈ੍ਡਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, 

ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ੍ਹੱ ਲੇ ਰਚਹਣਗੇ। ਸਪ੍ਰੇ ਪੈ੍ਡ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਲਈ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।  

ਕਚੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਚਖ੍ਆ ਸਬੂੰਧੀ ਉਪ੍ਾਅ 

 

ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬਚਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਹਰ ਚਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਚਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਕੋਚਵਡ-19 ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਾਰ 

ਮੱੁਖ੍ (Core Four) ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ: 

 

1. ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ੍: ਆਪ੍ਣ ੇਸੁਰੱਚਖ੍ਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਚਜਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਚਕਸੇ ਤੋ 2-ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ੍। 
 

2. ਸਾਬੁਣ ਦਾ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ: ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  
 

3: ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਢਕੋ: ਚਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ੍ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਚਜੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪ੍ੜੇ ਦ ੇਬਣੇ ਸਧਾਰਨ 

ਮਾਸਕ) ਪ੍ਚਹਨੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਸਹਤ ਦੇਖ੍ਭਾਲ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

4: ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੋਚਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਚਵੱਿ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਚਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਘਰ ਚਵੱਿ ਹੀ ਰਹੋ, ਖੁ੍ਦ ਨੂੂੰ  ਵੱਖ੍ਰਾ ਰੱਖੋ੍ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ, ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਆਉਟਡੋਰ ਸਚਵਚਮੂੰਗ ਪੂ੍ਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਪੂ੍ਲਸ ਚਵਖੇ੍ ਨਾ ਜਾਓ। 
 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/


 

 

ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਬਾਇ-ਲਾਅ (by-law) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਕੋਚਵਡ-19 ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਲਈ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਚਵੱਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਚਵਖੇ੍, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪ੍ਚਹਨਣਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
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