
 
 

 

 

COVID-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਕ ਿੱ ਚ 31 ਮਾਿਚ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹਣੋ  ਾਲੀਆਂ ਤਬ੍ੀਦੀਲੀਆ ਂ
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਿੀਓ (30 ਮਾਿਚ, 2020) – COVID-19 (ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈਚਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਿਿੱ ਕਿਅਤ ਿ ਪ੍ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਦ ੇਕਿਹਾ ਹੈ, 31 ਮਾਿਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ  ਿਿਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਿੱਸ ਸੇ ਾ ਕ ਿੱਚ 

ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹੋ ੇਗੀ।  
 

ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੇ ਿ ਟਾਂ ਤ,ੇ ਿਿੱਲਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ  ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਕਟਸ ਤਿੱਿ, ਸ ੇਿੇ (ਸ ੇਿੇ 6  ਜੇ ਤੋਂ 9  ਜ ੇਤਿੱਿ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ (ਦੁਪ੍ਕਹਿ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 

7  ਜੇ ਤਿੱਿ) ਦੀ ਪ੍ੀਿ ਪ੍ੀਿੀਅਡ (Peak Period) ਸੇ ਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਸ ੇਿੇ 9  ਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਿ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ ਤਿੱਿ ਦੁਪ੍ਕਹਿ ਦੀ 
ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇ ਾ, ਇਹਨਾਂ ਿ ਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ। 
 
 

• 12 ਗਰੇਨੋਬ੍ਲ (12 Grenoble) 

• 13 ਅ ੋਨਡੇਲ (13 Avondale) 

• 16 ਸਾਊਥਗੇਟ (16 Southgate) 

• 17 ਹੋਡਨ (17 Howden) 

• 19 ਫਿਨਫੋਿੈਸਟ (19 Fernforest) 

• 32 ਫਾਦਿ ਟੋਕਬ੍ਨ (32 Father Tobin) 

• 33 ਪ੍ੀਟਿ ਿੋਬ੍ਿਟਸਨ (33 Peter Robertson) 

• 56 ਕਿੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll) 

 

ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਿੁਝ ਕ ਅਸਤ ਿ ਟਾਂ ਲਈ  ਾਧ  ਸਿੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਿਾ  ੂੰਡਣ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੀਿਿ ਦ ਿੀ ਕਜਹੇ 

ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਨ ਲਈ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਹੀ ਸ ਾਿੀਆਂ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ। 
 

 ਿੱਧ  ਾਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਿਨੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਿਹੇਗੀ। ਹਿ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਾਿੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪ੍ਿੇਟਿ 

ਿੂੰਪ੍ਾਿਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿਿਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਜਹਨਾਂ ਫੈਕਸਕਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਿਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਿੋ਼ਿਾਨਾ ਪ੍ ੂੰ ਕਝਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ  ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਸ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਿ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਿ, 

 ਾਈਪ੍ਸ ਕਜਹੇ, ਿੁਦ ਦ ੇਿੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਿ ਪ੍ਦਾਿਥ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਲ ਿਿੱਿਣ ਅਤੇ  ਾਿ- ਾਿ ਆਪ੍ਣ ੇਹਿੱਥ ਧੋਣ। 
 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਿ ਕਨਿੀਿਣ ਿਿਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਆਕਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਕ ਿੇ ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਕਨਯਕਮਤ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨ ੂੰ  
ਫਾਿੱਲੋ ਿਿੋ। ਸ ਾਲ ਕਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਕ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿੇਂਦਿ (Contact Centre) ਕ ਿੇ 905-874-2999 ਤ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ  

ਮੋਕਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਿਡੀਨੇਟਿ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਕਜਿ ਿਕਮਉਕਨਿੇਸ਼ਨ  

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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