
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇCOVID-19 ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੱੁਰਿਆ ਉਪਾਅ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਮਾਰਚ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਅਤੇ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵਾਈ.ਆਈ.ਡੀ.-19) 

(ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤ,ੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   
 

COVID-19 ਨਾਲ ਿਾਹ ਿਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੀਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਰਵੱਚ ਫੈਲ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਲੱਛਣ ਮਾਮ ਲੀ ਤੋਂ ਤੀਬ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਰਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ੁਿਾਰ, ਿੰਘ ਅਤੇ ਿਾਹ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਜਹੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।   
 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬ੍ੀਮਾਰੀ ਰਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਬ੍ੀਮਾਰ 

ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਿੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਯਰਮਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਿੰਘਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਢਕ ਲਵੋ। 
 

ਰਿਟੀ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਮੌਜ ਦਾ ਜੋਿਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਰਿਟੀ, ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ: 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ – ਬੱ੍ਿਾਂ, ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਵੱਚ ਿਖ਼ਤ ਿਤਹਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

• ਕਾਰਜਕਰਮ/ਪਰਗੋਰਾਰਮੰਗ – ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਹਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ, 
ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵੱਿਰੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

• ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ – ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ 
ਹੈ। ਗੁਿਲਿਾਰਨਆਂ ਰਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਿੰਕੇਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਿਰਤਆਂ ਅਤੇ ਗੁਿਲਿਾਰਨਆਂ ਰਵੱਚ 

ਹੈਂਡ-ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।  
 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਵਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਰਵਆਪਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਨਰੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨੇ 

COVID-19 ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਅਿਰ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (Ontario Fire 

Marshal) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਰਵਰਿਜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਟੀਮ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ।  
 

COVID-19 ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ @RegionofPeel ਨ ੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  
  

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
• ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ – ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) (Peel Public Health – Novel Coronavirus) (COVID-

19) 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195300214405441&sdata=%2BKLPDyU9RzUFt%2FxtrWp%2FGWN%2F%2FfLk460geSO0QVqVolI%3D&reserved=0
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• ਪਰੋਰਵੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ: ਰਮਨਿਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ – ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.D-19) (Province of Ontario: 

Ministry of Health – Novel Coronavirus) (COVID-19) 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਅੱਪਡੇਟ (Government of Canada – Coronavirus (COVID-19) 

Update) 

• ਰਵਸ਼ਵ ਰਿਹਤ ਿੰਗਠਨ – ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਅੱਪਡੇਟ (World Health Organization – Coronavirus 

(COVID-19) Update) 
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