
 

 

  

ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਵਸਟੀ, ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਬ੍ਾਅ-ਲਾਅਜ ਦੀ ਵਮਆਦ ਜਨਿਰੀ 2021 ਤਿੱਕ ਿਧਾ ਰਹੀ ਹੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਸਤੂੰਬ੍ਰ, 2020) – ਕਿੱਲਹ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-

19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਵਿਿੱਚ, ਵਬ੍ਨਾਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੇ ਜਨਤਕ 
ਇਕਿੱਠ ਅਤੇ ਆਯੋਵਜਤ ਪਬ੍ਵਲਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਿਆ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਨਡੋਰ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਾਈਿੇਟ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਡਨਰ, 

ਇਕਿੱਠ, ਬ੍ਾਰਬ੍ੇਵਕਊਜ (BBQs) ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ। 

ਨਿੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਇਕਿੱਠਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਬ੍ਾਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 

ਵਸਨੇਮਾ, ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਬ੍ੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਵਜਮ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਿੇਡਾਂ ਜਾਂ ਪਰਫੌਰਵਮੂੰਗ ਆਰਟ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਲਈ, ਪਬ੍ਵਲਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੌਜ ਦਾ ਵਨਯਮ ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੀਜ (media release) ਦੇਿੋ। 

ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦ,ੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-

ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਸ 

ਕਿਵਰੂੰਗਸ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) ਦੀ ਵਮਆਦ ਿਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤਿੱਕ 

ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵੋਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਜੇਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤ,ੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ 

ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ $100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 

• ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਬ੍ਵਲਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਹੋਣ ਿੇਲੇ, ਹਰੇਕ ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 2.0 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਛਿੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ 

• ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ , ਹਰੇਕ ਦ ਜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦ ਰ ਬ੍ੈਠਣ ਜਾਂ ਿੜ੍ਹੇ 
ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿਪਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾਨ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇਿੱਕ ੋਘਰ 

ਵਿਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVR4HrFKl9vSZxTkzWCtIluuf9Hy-2B43EsMCMkJ-2FHXfKVO7SJwptMt1o9J4AmSgMIPJceRSZ5M665YixMbTZHfWAj-2FDdMPwPLDuKaDg8rGbeYRkTqCFNfVVmsje2OVgUeGSzZi5XB-2BPhN3YBN8v8wrpBKrXDnX2loZBTpgbiHk4uC5Sf2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrjY5Njl5frIf01GpwbcbV8kMEnlL-2FeqYw6ewapRya11BZsRDJwo0N0shjnBLeSZvyAyrooDpA2IFHB60BR7EC2wHV3jPNbOoii8uAK7osMsMkQVrjvK-2Bow7df648f-2B2oOyYkWzLMVLiYJM5kaZCoE-2FonZpEmbCQtxc-2Fk04gAGY1q0dbOe7o-2BS4egtGPj7nD0s5zbIq-2FAJh91kk-2BVJNbfpA-2BlDj0-2BdlmeiXaScRL2p6rl0zvZxjVuzwcMNgQ9vj9xU-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C8ca81fad2cc84d63663808d85be783a5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637360397254969233&sdata=1Zuq%2FWhnOYIxlZJK4TMuZ8I8DPZroXmv5H5k%2BUnX7eM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVR4HrFKl9vSZxTkzWCtIluuf9Hy-2B43EsMCMkJ-2FHXfKVO7SJwptMt1o9J4AmSgMIPJceRSZ5M665YixMbTZHfWAj-2FDdMPwPLDuKaDg8rGbeYRkTqCFNfVVmsje2OVgUeGSzZi5XB-2BPhN3YBN8v8wrpBKrXDnX2loZBTpgbiHk4uC5Sf2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrjY5Njl5frIf01GpwbcbV8kMEnlL-2FeqYw6ewapRya11BZsRDJwo0N0shjnBLeSZvyAyrooDpA2IFHB60BR7EC2wHV3jPNbOoii8uAK7osMsMkQVrjvK-2Bow7df648f-2B2oOyYkWzLMVLiYJM5kaZCoE-2FonZpEmbCQtxc-2Fk04gAGY1q0dbOe7o-2BS4egtGPj7nD0s5zbIq-2FAJh91kk-2BVJNbfpA-2BlDj0-2BdlmeiXaScRL2p6rl0zvZxjVuzwcMNgQ9vj9xU-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C8ca81fad2cc84d63663808d85be783a5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637360397254969233&sdata=1Zuq%2FWhnOYIxlZJK4TMuZ8I8DPZroXmv5H5k%2BUnX7eM%3D&reserved=0


 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਵਲਕ ਥਾਿਾਂ ਵਿਿੇ, ਗੈਰ-

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜ੍ੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪਬ੍ਵਲਕ ਸੂੰਸਥਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨਯੂੰਤਰਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਵਲਕ ਥਾਿਾਂ ਵਿਿੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ 

ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 
ਵਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦੇ; ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ (Emergency Orders) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਵਟਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੂੰਸਥਾਨ ਵਿਿੱਚ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਦੋਂ ਸ ਬ੍ਾ ਇਨਡੋਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਿੇ)। ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ: brampton.ca/masks ਤ ੇਜਾਓ। 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨਿਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਿਾਲੇ 

“ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ, ਨਿੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-

ਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੀਏ। ਮੈਂ ਵਨਿਾਸੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਿਧਾਏ ਗਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ, ਬ੍ਹਾਲੀ ਦ ੇਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤ ੇਅਿੱਗੇ ਿਧ ਸਕੀਏ 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿ ਸਕੀਏ।” 

- ਮਾਰਵਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਮੇਅਰਸ ਰੀਓਪਵਨੂੰ ਗ ਐਡਂ ਵਰਕਿਰੀ ਿਰਵਕੂੰਗ ਗਰੁਿੱਪ, 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਵਸਟੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਵਮਆਦ ਿਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਲਾਗ ਕਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ 

ਸਕੇਗਾ।” 

- ਡੇਵਿਡ ਬ੍ੈਵਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਵਟਿ ਅਫਸਰ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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