
 

 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੱ੍ਸਾਂ, ਬ੍ਸ ਸਟਪੌਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ  

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਿਣਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਗਈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਮਈ, 2020) – ਓਨਟੈਰੀਓ (Ontario) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨੇ ਿੁਣ ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਿੈ ਜਕ 

ਜੋ ਲੋਕ ਪਬ੍ਜਲਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਉਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਜਿਣਨ, ਜਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ 

ਦ ਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ, ਜਸਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ ਼ਿੋਰ 

ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਕੋਜਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਸ 

ਸਟੌਪਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਿਣਨ। 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤੇ ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਚੜਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਦ ਜਜਆਂ ਤੋਂ ਛ ੇਫੁੱ ਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦ ਰ 

ਰਜਿ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (website) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ 

(website) ਤ ੇਜਾਓ।  

ਕਜੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਜਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਜਡਊਲ ਪਜਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਿੇਗਾ। ਿਰ 48 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਜਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਜਜਿਨਾਂ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ ੂੰ ਜਿਆ ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਰਿਾ ਿੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਜਜਿੇ, ਖੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇ

ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਣ। 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਿੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਆਜਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਜਵਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਜਨਯਜਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨ ੂੰ  
ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਜਸੱਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਜਵਖੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੱੁਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਜਸਟੀ ਜਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG%2FBCuRX9%2B2qQyh4xq6HBI7zd8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL%2BJybf%2F8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL%2BJybf%2F8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਜਕ ਉਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ,ੇ ਬੱ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ 
ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਿਣਨ। ਇਕੱਠੇ ਜਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।” 

- ਪੈਟਜਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਿੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪਬ੍ਜਲਕ ਿੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।” 

- ਡੇਜਵਡ ਬ੍ੈਜਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਜਮਜਨਸਟਰੇਜਟਵ ਅਫਸਰ, ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਜਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਜਜਕ ਕਜਮਉਜਨਕੇਸ਼ਨ  

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

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

