
 

 

  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਸੋਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੱੁਸਿਆ  

ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿਾਧ  ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਸਿਟੀ ਿ ਬ੍ਾਈ ਸਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੀ ਿੂੰ ਸ਼ਸੋਧਤ ਿਟਜੇ 2 ਸਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020) – ਿ ਬ੍ੇ ਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ 
ਿਲਾਹ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੋਸਿਡ-19 (COVID-19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਿਟੇਜ 2 ਸਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 10 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ: 
 

ਰਿੈਟਰੋੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਭਜੋਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੂੰਿਥਾਨ 

 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 10 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਫ ਡ ਕੋਰਟਿ ਿਮੇਤ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੂੰਿਥਾਨ, ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ 
ਫੈਲਾਅ ਤ ੇਸਨਯੂੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਨਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ ਿੇਿਾ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਜ ੇਿੀ ਟੇਕਆਉਟ (ਭੋਜਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ) ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 

ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਕਈ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਪੀਲ ਦ ੇਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬ੍ਜਨੇਿ ਦੇ 
ਤਰੀਸਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਸਜਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਜੋ ਿ ਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ (Health Protection and Promotion Act) ਹੇਠ ਹੁਕਮਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਿੇਗਾ।    
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੂੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਟੇਕਆਉਟ ਸਜਹੇ ਸਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਿਰਸਿਿ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਦ 

ਕਰਨ। 
 

ਬ੍ੂੰਦ ਹਣੋ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਧ  ਥਾਿਾਂ 
 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 10 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਥਾਿਾਂ ਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 
• ਸਿਟੀ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਸਫਟਨੈਿ ਿਹ ਲਤਾਂ ਿਮੇਤ, ਇਨਡੋਰ ਸਜਮ ਅਤੇ ਸਫਟਨੈਿ ਕੇਂਦਰ (ਸਜਿੇਂ ਐਕਿਰਿਾਈਜ ਕਲਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਰਿਾਈਜ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ) 

• ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿਮੇਤ, ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਥਾਿਾਂ 
• ਕੈਿੀਨੋਜ, ਸਬ੍ੂੰਗੋ ਹਾਲ ਅਤੇ ਗੇਮਿ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਿੂੰਿਥਾਨ 

• ਇਨਡੋਰ ਸਿਨੇਮਾ 
• ਰੇਸਿੂੰਗ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਿੇਤਰ 

• ਸਮਊਜੀਅਮਾਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ, ਸਚੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਿਾਇੂੰਿ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਲੈਂਡਮਾਰਕਾਂ ਆਸਦ ਸਿੱਚ ਇੂੰਟਰਐਕਸਟਿ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਿੂੰਪਰਕ ਦੇ ਿੱਧ 

ਜੋਿਮ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ  
 

ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਮਰੱਥਾ ਿੀਮਾਿਾਂ 
 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 10 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਿਮਰੱਥਾ ਿੀਮਾਿਾਂ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ: 



 

 

• ਟ ਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 
• ਰੀਅਲ ਇਿਟੇਟ ਦ ੇਓਪਨ ਹਾਊਿ ਸਿੱਚ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾ ਿਕਣਗੇ 
• ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪੜਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ 

ਿੀਸਮਤ ਹੈ, ਿਕ ਲਾਂ, ਬ੍ਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਯ ਨੀਿਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਪਲਾਈਡ ਆਰਟਿ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕੈਰੀਅਰ 

ਕਾਲੇਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਨਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ 

• ਮੀਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਹਨ 

• ਟੀਮ ਿਪੋਰਟਿ, ਸਿਰਫ਼ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਿੀਸਮਤ ਹੋਣਗੇ (ਕੋਈ ਿੇਡਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ) 
• ਇਿ ਿੀਕੈਂਡ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਿਆਹ ਦੇ ਸਰਿੈਪਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਨਯਮਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਗਲਿਾਰ, 13 

ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਸਿਆਹ ਦ ੇਸਰਿੈਪਸ਼ਨਾਂ ਤ,ੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ, ਸਜਹਨਾਂ 
ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਨਿੇਂ ਇਕੱਠ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ 

ਿੀਸਮਤ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਸਿੱਚ, ਿਾਰੇ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਯੋਸਜਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਇਨਡੋਰ 10 ਸਿਅਕਤੀਆਂ 
ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਜੱਥੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੋਿੇ। 
 

ਕੋਸਿਡ-19 ਦ ੇਜੋਿਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ, ਦ ਸਜਆਂ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟੇ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਾਸਜਕ 

ਦਾਇਰੇ ਨ ੂੰ , ਸਿਰਫ਼ ਿਕ ੇਪਸਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਥੈਂਕਿਸਗਸਿੂੰਗ ਿੀਕੈਂਡ ਦ ੇਮੌਕ ੇ

ਤੇ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ ਿਲਾਹ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਿਕ ੇਪਸਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। 
 

ਇਕੱਲੇ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਕ ੇਪਸਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿੂੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੀਲ 

ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ ਿਲਾਹ ਸਦੂੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਿੂੰ ਸਿਆ ਿੀਸਮਤ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਸਹਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਘਟਾਓ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰੱਿੋ, ਮਾਿਕ ਪਸਹਨੋ ਅਤੇ 
ਹੱਥ ਧੋਿੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਲਣ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਆਭਾਿੀ (ਿਰਚੁਅਲ) ਤੌਰ ਤ ੇਇਕੱਠੇ ਹੋਿੋ, ਟੈਿਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਘਰ 

ਸਿੱਚ ਦ ਸਜਆ ਂਤੋਂ ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਿੱਿਰੇ ਰਹੋ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਹੇਠ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇ

ਸਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤ,ੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ $100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮਉਸਨਸਿਪਲ ਸਿਧਾਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ:  

• ਹਰੇਕ ਸਿਅਕਤੀ, ਜਨਤਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਹੋਣ ਿੇਲੇ, ਹਰੇਕ ਦ ਜੇ ਸਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.0 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਿੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ 

• ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ, ਸਕਿੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ , ਹਰੇਕ ਦ ਜ ੇਸਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਰ ਬ੍ੈਠਣ ਜਾਂ ਿੜਹੇ 
ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿਪਾਰਕ ਿੂੰਿਥਾਨ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ੋਘਰ 

ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ। 

ਇਿਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਿਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 



 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕਿਸਰੂੰਗਿ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Coverings By-law) ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ 
ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਸਿਿੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਜਾਂ ਸਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਨਯੂੰਤਰਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਸਿਿੇ, ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨ ਰਹੇ 

ਹਨ ਜਾਂ ਸਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਿਕ ਨਹੀਂ ਪਸਹਨ ਿਕਦੇ ਜਾਂ 
ਸਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਿਕਦੇ; ਦ ੋਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱ੍ਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰਿ (Emergency Orders) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਸਟਕ ਗਤੀਸਿਧੀ ਸਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਅਕਤੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: brampton.ca/masks ਤ ੇਜਾਓ। 

ਇਿਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਿਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਸੋਿਡ-19 ਟੈਿਟ ਅਤੇ ਟੈਿਸਟੂੰਗ ਥਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਲੋਕ, ਪ ਰੇ ਪੀਲ ਸਿੱਚ ਫਾਰਮੈਿੀ ਅਤੇ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਕਈ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਟੈਿਟ ਕਰਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਗਲਿਾਰ, 6 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਤੋਂ, ਿਾਰੇ ਅਿੈਿਮੈਂਟ 

ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਿੀਆਂ ਫਾਰਮੈਿੀਜ ਸਿਿੇ ਟੈਿਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੈਿਟ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੈਿਮੈਂਟ 

ਿੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਿੀ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਪੀਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੂੰਗ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਸਿਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹਲੈਥ ਸਿਿਟਮ (ਓਿਲਰ) ਟੈਿਸਟੂੰਗ 

 

ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਸਿਿੇ ਓਿਲਰਿ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੂੰਗ ਿੈਂਟਰ  

ਹੁਣ ਓਿਲਰ, ਸਕਿੇ ਿੀ ਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤ ੇਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ, ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ (South Fletcher’s Sportsplex) ਸਿਿੇ ਓਿਲਰਿ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੂੰਗ 

ਿੈਂਟਰ (Osler’s COVID-19 Testing Centre), ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿਹੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਪਲਬ੍ਧਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ 
ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਓਿਲਰਿ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੂੰਗ ਿੈਂਟਰ ਸਿਿੇ ਟੈਿਟ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਿਕਲਪਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ।  
• ਔਨਲਾਈਨ: www.williamoslerhs.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ 

• ਫੋਨ: 905.487.1249 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ 

           ਿਿੇਰੇ  8:00 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਿਜ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਚ 7 ਸਦਨ। 
 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਧਆਨ ਸਦਓ: ਓਿਲਰ ਨੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। 
 

ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੂੰਟੀਗਰੇਸਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿੈਲਨੈਿ ਸਿਿੇ, ਓਿਲਰਿ ਕੋਸਿਡ-19, ਕੋਲਡ ਐਡਂ ਫਲ  ਕਲੀਸਨਕ  

http://www.brampton.ca/masks
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
http://www.williamoslerhs.ca/coronavirus


 

 

ਓਿਲਰਿ ਕੋਸਿਡ-19, ਕੋਲਡ ਐਡਂ ਫਲ  ਕਲੀਸਨਕ (Osler’s COVID-19, Cold and Flu Clinic), ਸਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਕੋਸਿਡ-

19 ਟੈਿਸਟੂੰਗ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਿਣਾ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ, ਸਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਣ। 
 

ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਸਿਿੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੈਿਸਟੂੰਗ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਸਿੱਚ ਕੋਸਿਡ-19, 

ਕੋਲਡ ਐਡਂ ਫਲ  ਕਲੀਸਨਕ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.williamoslerhs.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ  MEDIA CONTACT 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

http://www.williamoslerhs.ca/coronavirus
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

