
 

 
 

 

 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦ ੇਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਪਬਲਲਕ  

ਹਲੈਥ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੋ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਅੱਜ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਸਬੂੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਵੱਚ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੂੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 

ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਐਨਫਰੋਸਮੈਂਟ 

 

ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲਵਡ-19 (COVID-19) ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਲਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਲਵੂੰ ਸੀਅਲ ਔਫੈਂਲਸਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੂੰ , ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦ ੇਲਾਗੂਕਰਣ ਲਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਧ ਅਲਧਕਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਲਵੂੰ ਸੀਅਲ ਔਫੈਂਲਸਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
ਲਕ ਉਹ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਪੁਲਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (First Nation Constables) ਨੂੂੰ  ਅਲਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਕ ਉਹ ਲਕਸੇ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਇਹ ਪੱੁਛਲਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਨਿੱਕਲਣ ਲਕਉਂ ਲਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗੂਕਰਣ ਟੂਲ, ਲਸਰਫ਼ 

ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਲਕ ਹਲੈਥ ਸਬੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ, ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਪਰੋਲਵੂੰ ਸੀਅਲ ਐਲਾਨ ਲਵੱਚ, ਕੋਲਵਡ-19 ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦ ੋਹਫ਼ਲਤਆਂ ਤੱਕ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਜਾਣ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ, 

ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਲਵਖੇ ਹੀ ਰਹੇ।  
 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜ ੇਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਲਲਖੇ ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਲਖਆ 

ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ੋਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਲਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦ ੇਲਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਸਵਾਏ, ਸਾਰੇ ਇਨਡੋਰ ਸਮਾਲਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਗਲਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤ ੇਪਾਬੂੰਦੀ ਹੈ; 

• ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਬੂੰਦ ਰਲਹਣਗੇ; 
• ਲਜੱਥੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਰਟੇਲ ਸੈਲਟੂੰਗਾਂ ਲਵੱਚ ਕੈਪੇਲਸਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਨਵੀਨੀਐਸਂ ਸਟੋਰ, ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰੀਕਟਾਂ, ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ, 

• ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ, ਲਜਵੇਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ, ਸੀਲਮਤ 

ਛੋਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬੂੰਦ ਰਲਹਣਗੇ। 
 



 

 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ, ਲਵਆਹ, ਅੂੰ ਲਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਲਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 
ਲਵੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਲਸਟੀ ਨੂੂੰ  10 ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਲਮਤ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ੋਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਲਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦ ੇਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਸਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਲਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤ ੇਪਾਬੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਰਟੇਲ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰੇਕ (provincewide emergency brake) ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 

ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਉਪਾਅ (ਲਜਵੇਂ, ਕਰਬਸਾਈਡ ਲਪਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਲਸਰਫ਼ ਲਡਲੀਵਰੀ), ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਲਹਣਗੇ। 
 

ਇੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਲਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਸਲਲਟੀਜ  

 

ਲਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਫਲੈਸਲਲਟੀਜ 

ਲਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਲਸਲਲਟੀਜ, ਲਸਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਕ ੇਲਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਹੱ ਲੀਆਂ ਰਲਹਣਗੀਆਂ। ਲਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/skiptheline ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਲਸਟੀ ਦ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡਰੋ ਸਹਲੂਤਾਂ 
ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਲਸਲਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੂੰਦ ਰਲਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਲਟਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ 
ਰਲਹਣਗੇ। 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ, ਲਜਵੇਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ, ਸੀਲਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਬੂੰਦ ਰਲਹਣਗੇ। ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਖਹੱ ਲੇ ਰਲਹਣਗੇ। 
 

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਖਹੱ ਲੀਆਂ ਰਲਹਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫੈਲਸਲਲਟੀਜ ਬੂੰਦ ਰਲਹਣਗੀਆਂ। 
  

ਵਰਚਅੁਲ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਵਰਚੁਅਲ ਲਫਟਨੈਸ 

ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ , ਕੁਸ਼ਲ ਇੂੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 30 ਲਮੂੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਲਫਟਨੈਿੱਸ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵੱਚ ਲਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਲਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  

55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ55 ਸਾਲ ਦ ੇਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼ੁਰਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ 

ਰਲਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਵਅਸਤ ਰਲਹਣ ਦ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਲਆਂ ਕੋਲ, ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਅਤੇ 
ਸੂੰਗਲਠਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਮਲਣ-ਜੁਲਣ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਦੂਲਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

  

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਇਹ ਸੀਰੀਜ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਲਵੱਚ ਜੁੜਨ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
  

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

ਰਲਜਸਟਰ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਲਵਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
  

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ  

ਘਰ ਲਵੱਚ ਹੀ, ਸਵ-ੈਲਨਰਦੇਲਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਲਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲਵਅਸਤ ਰਹੋ, ਜੋ 24/7 ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ 

ਹੈ! ਲਸੱਖੋ ਲਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਲਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਲਲਖਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਭਆਸ ਕਰੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

(Brampton Recreation) ਵੱਲੋਂ ਲਪਆਰ ਨਾਲ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 
(here) ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਚਹਰਾ ਢਕਣਾ  
 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਸ ਕਵਲਰੂੰਗਸ) ਬਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Coverings By-law) ਹੇਠ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲਵਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਬਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਲਹਨਣਾ ਜਾਂ ਲਚਹਰੇ ਨੂੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੂੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਲਨਯੂੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲਵਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਲਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਲਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਲਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਲਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਲਹਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 
ਲਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦੇ; ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ (Emergency Orders) ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਐਥਲੈਲਟਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਲਵੱਚ 

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

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਲਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
311 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (311 mobile app) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਲਲੂੰ ਕ 

 

ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

• ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਲਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਲਮੂੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਸ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ – ਕੀ ਖਹੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੂੰਦ ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਲਵਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ (COVID-19 symptoms) 

• ਕੋਲਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ ਟੈਸਲਟੂੰਗ (Testing in Brampton) 

• ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਦੂਲਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਕਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ (How to self-isolate) 

• ਕੋਲਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱਖਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• ਪੀਲ ਲਵੱਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਦ ੇਕੇਸ (Cases of COVID-19 in Peel) 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
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 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਲਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਲਜਕ ਕਲਮਉਲਨਕੇਸ਼ਨ  

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

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

