
 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਸਟੀਲਸ ਵਸੈਟ  

ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਵੇਾ ਸਥਜਿਤ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਮਾਰਚ, 2021) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਸਟੀਲਸ ਵੈਸਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (Steeles West 

Corridor) ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਥਜਿਤ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਜਕਜਰਆ ਜਾਂਚ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲਆ 

ਜਿਆ ਹੈ।  
 

ਹੇਠਾਂ ਜਲਖੇ ਰੂਟ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਣਿੇ: 
• 511 ਼ਿੂਮ ਸਟੀਲਸ (511 Züm Steeles) ਅਤੇ 11 ਸਟੀਲਸ (11 Steeles): ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੌਪ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਜਨਊ (Steeles 

Avenue) ਅਤੇ ਜਚੰਿਕੂ਼ਿੀ ਰੋਡ (Chinguacousy Road) ਹੋਵੇਿਾ 
• 51 ਹੈਰਫੋਰਡ (51 Hereford): ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੌਪ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਜਨਊ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ (Financial Drive) ਹੋਵੇਿਾ  

 

ਇਹ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਜਦਨ ਤੱਕ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਿਾ। ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣ ਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਿੇ। ਵਾਧੂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਟ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹਲੈਥ ਦੀ ਕਜੋਵਡ-19 ਸਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂਚ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ 

ਓਨ-ਸਾਈਟ ਟੈਸਜਟੰਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ (ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਜਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ਟੈਸਜਟੰਿ, ਜਸਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੇ ਿਏ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਰਾਂਸਜਮਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬ੍ਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਰਾਂਸਜਮਸ਼ਨ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਜਸਦਾ ਕੋਜਵਡ-19 ਦਾ ਜਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾ 
ਵਰਤੋ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਟ-ਜਫਜਟੰਿ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਸਮੇਤ), ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।  
 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂਚ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਜਵਆਂ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ Twitter (Brampton Transit’s Twitter) ਦੇਖੋ ਜਾਂ 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  
 

ਕਜੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਜਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਹੇਿਾ। ਹਰ 48 ਘੰਜਟਆਂ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 24 ਘੰਜਟਆਂ ਜਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਹਨਾਂ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਜਝਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਜਲਖੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: 
 

• ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬੱ੍ਸਾਂ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟਾਈਟ-ਜਫਜਟੰਿ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣਾ ਜਾਂ ਿੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਜਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ – ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀਆਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਛੋਟਾਂ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਨੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ 

ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਸਮੇਤ), ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।  
• ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ,ੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਕੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। 
• ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਵਰਿੇ, ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਿਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਧੋਵੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ। ਨੇੜਲੀ ਕੋਜਵਡ-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਜਵਖੇ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੋਜਵਡ-19 ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਲਿਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 
 

ਜਲੰਕ 

• ਕੋਜਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ (Changes to Brampton Transit service 

in response to COVID-19 effective March 9) 
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ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੁਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਐਸ਼ਲੇ ਹਾੱਜਕੰਸ (Ashleigh Hawkins) 

ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪਸ਼ੈਜਲਸਟ – ਪਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ 

ਦ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca


 
 

 

 

    


