
 

 
 

 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸੋਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ 
 ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਧਾਇਆ 

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਜ ਨ, 2021) – ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਹ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਆਪਣ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕਿਸਰੂੰਗਿ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings 

By-law) ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਿਤੂੰਬ੍ਰ, 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਿਧਾ ਸਦੱਤਾ ਹੈ।  
 

ਕੋਸਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਿ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਿਾਂ ਸਿਖੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਪਸਹਲਾਂ, ਿਕਾਰਫ, ਬ੍ੂੰਦਨਿ, ਨ ੈੱਕ ਗੇਟਰਿ ਜਾਂ ਨ ੈੱਕ ਿਾਰਮਰਿ ਅਤੇ ਐਕਿਲੇਸ਼ਨ ਿਾਲਿਿ ਿਾਲੇ ਮਾਿਕ, ਸਿਹਰਾ 
ਢਕਣ ਦ ੇਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਰ ਪ ਿਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਸਿਹਰਾ ਢਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਮਾਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਉਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਸਨਯਤ ਖੇਤਰ ਸਿੱਿ ਬ੍ੈਠਾ ਹੋਿੇ। 
  

ਹਾਲਾਂਸਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਸਿੱਿ ਿੈਕਿੀਨ ਕਿਰੇਜ ਿਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਰ ਿੀ ਕਸਮਉਸਨਟੀ, ਕੋਸਿਡ-19 (COVID-19) ਦਾ ਕਾਫੀ ਿੱਧ 

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਟਰਾਂਿਸਮਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਇਿਦੇ ਿੱਖਰੇ ਰ ਪਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਿੀ ਸਿੂੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਸਕ ਉਹ ਇਿਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਿਰਗੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। 
  

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨੈੱਜੀ ਿੁਰੱਸਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) (Personal Protective Equipment) 

(PPE) ਦੀ ਿਹੀ ਿਰਤੋਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, peelregion.ca/coronavirus/prevention/ ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਿੂੰਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਿਿੀਲੇ, brampton.ca/masks ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  
 

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