
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰਕੈਸਟਵ 4 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਵੋਗੇਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਾਿਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਾਰਜ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੀਓਪਸਨੰਗ ਐਕਟ 

(Reopening Act), ਓਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਓ.ਐਚ.ਐਿ.ਏ.) (Occupational Health and Safety Act) (OHSA) ਹੇਠ 

ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸ ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

ਲੇਬ੍ਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸਵੰਿੀਅਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਿ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਵਡ-

19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਡਾਇਰੈਕਸਟਵ (COVID-19 Vaccination Administrative Directive) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿੋਮਵਾਰ, 4 

ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਿ ਡਾਇਰੈਕਸਟਵ ਹੇਠ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੌਨਟਰੈਕਟਰਿ, ਿਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ, 

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021 ਤੱਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ  ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਸਹਊਮੈਨ ਰਾਈਟਿ ਕੋਡ (Ontario Human Rights Code) ਹੇਠ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਬ੍ਨਾਂ ਵੈਕਿੀਨ ਲਗਵਾਏ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸਟਵ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਵੈਕਿੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, 14 

ਨਵੰਬ੍ਰ, 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਿਸਥਤੀ ਦੱਿਣੀ  ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਿੋਮਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬ੍ਰ, 2021 ਤੋਂ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਕਾਰਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਛੋਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਲਾ ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ  ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਿਾਰੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਨਯਸਮਤ ਕੋਸਵਡ-19 ਟੈਿਸਟੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ  ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਲਈ, ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਸਵਿੇ ਜਾਣ ਵਾਿਤੇ ਨੈਗੇਸਟਵ ਕੋਸਵਡ-19 ਨਤੀਜਾ ਸਦਿਾਉਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਸਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 6,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ 

ਅਸਜਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਉਿ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਜਿਨੰੂ ਇਹ 

ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਹੋਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਐਕਸਟਵ ਿਕਰੀਸਨੰਗ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਿੁਰੱਸਿਆਤਮਕ 

ਉਪਕਰਨ ਿਮੇਤ, ਸਿਹਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਸਹਣਗੇ। 
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