
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

( کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے سٹی آف برامپٹن نے بارز، ریسٹورینٹس اور  COVID-19کرونا وائرس ) 
 ہوٹلوں وغیرہ کو گاہکوں کو اندر بیٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے سے روکنے کا اعالن کر دیا

 
سٹی آف برامپٹن، صوبہ اونٹیریو کے لیے پیل پبلک ہیلتھ کے آج کے اعالن کی مکمل حمایت کرتا ہے    -(  2020مارچ  16برامپٹن، آن )

جس میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بارز، ریسٹورینٹس اور ہوٹلوں وغیر کو گاہکوں کو اندر بیٹھ کر کھانے پینے کی  
 اشیاء پیش کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔

 
کے بعد نائیٹ کلبوں، مووی تھیٹرز اور کنسرٹ ایونیوز کی بھی مکمل بندش کی   12:01مارچ کو رات  17ہ، پیل پبلک ہیلتھ اس کے عالو 

 پرزور سفارش کرتا ہے۔ 
 

کرتا ہے کہ سماجی زندگی میں بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے۔ سماجی زندگی میں فاصلہ رکھنے   سفارش پیل پبلک ہیلتھ پرزور 
میٹر(   2ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی رابطوں سے گریز کریں اور دوسرے لوگوں سے محفوظ فاصلے )تقریبًا  یہ  سے مراد
  پر رہیں۔

 
دن تک اپنے آپ کو دوسرے لوگ   14پیل پبلک ہیلتھ نے کینیڈا سے باہر، بشمول امریکہ کا سفر کرنے والے رہاِئشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 

 سے الگ تھلگ رکھیں۔  
 

پیل کے   اگرچہ بہت سے بارز اور کھانے پینے کی خدمات فراہم کرنے والے دیگر اداروں نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ
ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے، بصورت دیگر پیل میں موجود  تمام رہائشیوں کی حفاظت کے لیے اپنے کاروباروں کی جانب سے بہتری کے 

کرتا ہے، تو اس کے خالف ہیلتھ پروٹیکیشن اینڈ   ورزی کوئی بھی کاروباری ادارہ اگر صوبہ یا پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کی خالف 
 کے تحت کاروائی عمل میں الئی جائے گی۔ پروموشن ایکٹ 

 
سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی سروسز فراہم کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون  

 کرتے ہوئے ان سے کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھروں میں منگوا کر یا لے جا کر کھائیں۔
 

(  FAQsوں اور پروگراموں کی بندش کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس اور اکثر پوچھے جانے والے سواالت )سٹی سروسز، سہولت گاہ 
 www.brampton.ca/covid19 کے لیے، براہ کرم مالحظہ فرمائیں:

 
 www.peelregion.ca/coronavirus مالحظہ کریں:پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے تازہ ترین معلومات کے لیے، 

 
   اقتباس 

 
"کمیونٹی میں کرونا وائرس کے پھیالٔو کو روکنے میں پیش رفت کے لیے فوری اور اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ سٹی آف برامپٹن، 

کرتا ہے اور اپنی کمیونٹی کی سیفٹی کو ترجیح دیتے ہوئے ایسی تمام مقامی سہولت  پیل پبلک ہیلتھ کی آج کی سفارشات کی مکمل حمایت 
گاہوں، جن میں گاہک بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، بشمول ریسٹورینٹس، بارز اور کافی شاپس وغیرہ کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔  

یں کمی النے کے لیے پرعزم ہے۔ اس وقت ہمیں بطور کمیونٹی پہلے  سٹی آف برامپٹن کرونا وائرس سے ہونے والے غیر متوقع نقصانات م
 " سے کہیں زیادہ متحد رہنے کی ضرورت ہے اور آنے والے ہفتوں کے دوران، میں عوام کی جانب سے حمایت کا طلبگار ہوں۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن       -
-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔ہوں پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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