
 
 

 

 

COVID-19 ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 27 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 
 ਜਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020) – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ COVID-19 (ਸੀ.ਓ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਸੇਿਾ ਦ ੇਜਰਹਾ ਹੈ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤੱਕ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 
(ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Terminal), ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਗੇਟਿੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ 

(Downtown Terminal)) ਜਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬ੍ੂੰਲਜਡੂੰਗਾਂ ਖੱੁਲਹੀਆਂ ਰਜਹਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਾਰੀਆਂ ਿਾਸ਼ਰ ਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜਟਰਜਨਟੀ ਕੌਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) ਜਬ੍ਲਜਡੂੰਗ, ਅਗਲੇ ਨੋਜਟਸ ਤੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗੀ।   
 

ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਤ,ੇ ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਜਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤ ੇਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੂੰਚਾਲਨਾਂ 
ਜਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਜਜਿੇਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਕਰਾਏ। 
 

ਜਜਹਨਾਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇPRESTO ਕਾਰਡ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ www.PRESTOcard.ca ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਖੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ PRESTO ਜਟਕਟ ਿੈਂਜਡੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ (PRESTO Ticket Vending Machines) ਤ ੇਅਜਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਸ਼ੈਜਡਊਲਸ ਅਤੇ ਜਟਰੱ ਪ੍ ਪ੍ਲਾਜਨੂੰ ਗ ਲਈ, ਸਿਾਰੀਆਂ, 905.874.2999 ਤ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

COVID-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਜਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪ੍ਾਅ 

 

ਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪ੍ਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪ੍ਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਜਹਨਾਂ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ੍ ੂੰ ਜਿਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪ੍ਸ ਜਜਹੇ, ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਦਾਰਥ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ। 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਜਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਆਜਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਜਿਖੇ ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਯਜਮਤ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨ ੂੰ  
ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਜਸੱਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਜਿਖੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
 

 

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

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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

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

