
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਚਣੋਵੀਆ ਂਫਸੈਿਸਿਟੀਜ ਵਾਿਤੇ, 22 ਿਤੰਬ੍ਰ 
 ਤੋਂ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬ੍ਤੂ ਦੀ ਿੋੜ ਹਵੋਗੇੀ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਕੁਝ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਿਈ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ੂਤ ਦੀ ਿੋੜ ਵਾਿੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ 

(Government of Ontario) ਦ ੇਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨਿ (regulations) ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਿ (guidance) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ, 22 

ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਿਪੋਰਟਿ, ਿਿੱ ਸਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਿਮੇਤ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਿਕੀ ਵਾਿੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਿਈ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬ੍ੂਤ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟਾਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਸਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
  

ਪਰੋਸਵੰਿੀਅਿ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਈਡਿਾਈਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਇਨਡੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵੈਕਿੀਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਿੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਵੇਂ: 
 

• ਵਾਟਰਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਿਰੀਰਕ ਸਫਟਨੈਿ ਟਰੇਨਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਿ ਸਫਟਨੈਿ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਿਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ 
ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ 

• ਉਹ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ, ਸਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ 

• ਕਾਨਫਰੰਿ ਿੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਿਮੇਤ ਮੀਸਟੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
• ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਵਾਂ, ਸਥਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ 
• ਕੈਿੀਨੋ, ਸਬੰ੍ਗੋ ਹਾਿੱਿਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਸਮੰਗ ਿੰਿਥਾਨ 

• ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿੇ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਨ 

• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿੇ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦ ੇਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ, ਸਜਿੱਥੇ ਡਾਂਿ ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਨਾਈਟਕਿਬ੍ਿ, ਰੈਿਟੋ-ਕਿਬ੍ਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਨ 

  

ਇਹਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ੂਤ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: 
 

• ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹਾਊਿ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਿਾਂ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਬ੍ਿਸਡੰਗ 

ਪਰਸਮਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
• ਸਕਿੇ ਆਯੋਸਜਤ ਿਪੋਰਟ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਿੈਣ ਵਾਿੇ 18 ਿਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱਚੇ, ਹਾਿਾਂਸਕ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਿਰਪਰਿਤਾਂ ਿਮੇਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿਈ 

ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਿਈ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਸਦਖਾਉਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ 
• ਡ ੇਕੈਂਪਾਂ, ਚਾਈਿਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਿ ਿਰਸਵਸਿਜ ਿਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਕਰਾਏ ਤ ੇਿੈਣ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
• ਸਵਆਹ ਿਮਾਰੋਹ, ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ/ਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸਤਮ ਿੰਿਕਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਿੈਰੇਮਨੀ) 
• ਸਨਿੱਜੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠ 

• ਆਊਟਡੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮ 

 

ਵੈਕਿੀਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨਿ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਿਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

(Guidance for Businesses) ਵਿੀਿੇ ਉਪਿਬ੍ਧ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਵ ੇਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਰੈਗੂਿੇਸ਼ਨਿ (Government of Ontario 

regulations) ਸਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਸੈਿਸਿਟੀਜ ਸਵਖੇ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ਤੂ ਦੀਆ ਂਿਵੀਸਕਰਤ ਸਵਧੀਆ ਂ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੈਸਿਸਿਟੀ ਸਵਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਸਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦ ੇਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ, ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਿਸਥਤੀ ਦ ੇਿਬ੍ੂਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਖੀਆਂ 
ਸਵਧੀਆਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ:ਂ 

  

1. ਇਸਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੈਕਿੀਨ ਰਿੀਦ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ: ਇਿਨੰੂ ਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਔਨਿਾਈਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਿ (COVID-19 Vaccine Portal) ਤੋਂ ਜਾਂ 
ਪਰੋਸਵੰਿੀਅਿ ਵੈਕਿੀਨ ਬ੍ੁਸਕੰਗ ਿਾਈਨ (Provincial Vaccine Booking Line) ਨੰੂ 1.833.943.3900 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
  

2. ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਡਜੀਟਿ ਵੈਕਿੀਨ ਰਿੀਦ: ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਕਿਪ, ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2021 ਸਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਡਜੀਟਿ ਵੈਕਿੀਨ ਰਿੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬ੍ਾਈਿ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਖਾਉਣ ਿਈ ਅਿਾਨੀ ਨਾਿ ਵਰਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਵੈਕਿੀਨ ਿਗਵਾ ਿਈ ਹੈ। ਉਪਿਬ੍ਧ ਹੋਣ ਤ ੇਇਿ ਸਵਕਿਪ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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