
 

 

 
 برائے فوری اجراء 

 

 تصدیق شدہ کیس پر  چوتھے کے  19-زنٹ میں کوِوڈ ن برامپٹن ٹرا
 سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان  

اپریل کو سٹی آف برامپٹن کو آگاہ کیا گیا کہ اس کی سینڈل ووڈ کی سہولت گاہ کے ایک ٹرانزٹ    11 -( 2020اپریل  12برامپٹن، آن، )
 تصدیق شدہ کیس ہے۔  چوتھا( کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کا 19-آپریٹر میں کورونا وائرس )کوِوڈ 

اور کمیونٹی کی صحت و   کسٹمرزاس وقت، سٹی کی ترجیح اس شخص اور اس کے خاندان کو معاونت فراہم کرنا اور اپنے مالزمین، 
 سالمتی کا تحفظ کرنا جاری رکھنا ہے۔ 

   جیسے ہی سٹی کو آگاہ کیا گیا، عملے نے فوًرا پیل پبلک ہیلتھ سے رابطہ کیا۔

 : تھاپر کام کیا  درج ذیل روٹ  اپریل کو کام پر آیا اور اس نے  7یہ متاثرہ شخص آخری مرتبہ مورخہ 

 سینڈل ووڈ   23روٹ  •

پر سفر کرنے والے لوگ، جو ٹھیک محسوس کر رہے ہیں اور ان میں کوئی عالمات ظاہر نہیں ہوئیں،   بس جائزہزیر  پر مذکورہ باال دن 
ری رکھنا چاہیے اور پبلک ہیلتھ کو کال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں عالمات پیدا ہوتی ہیں، تو براہ کرم  انہیں اپنا روزمرہ کا معمول جا 

زنٹ  ن پیل پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ٹرا پر کال کریں 911پبلک ہیلتھ کو کال کریں۔ اگر آپ کو ہنگامی طبی معاونت درکار ہو، تو براہ کرم 
 ۔ ہو سکتا ہے بھی میںعام کمیونٹی کہ نہیں ہے، جتنا موجود بسوں پر اس سے زیادہ کوئی خطرہ 

اور کمیونٹی کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانا  کسٹمرزسٹی کمیونٹی کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ یہ مالزمین، 
گھنٹے   24ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل ہے۔ موجودہ طور پر، بسوں کو ہر  صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا جاری رکھے گا۔

جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ سہولت گاہوں اور ٹرمینل لنچ رومز، میزوں، کأونٹرز اور دروازوں کے ہینڈلز کو دن میں دو مرتبہ صاف  
   اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ 

 : درآمد کیا جا رہا ہےی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے کے لیے، درج ذیل اقدامات یر عمل آپریٹرز اور مسافروں کے لیے جسمان 
 بسوں میں مسافروں کی تعداد کو آدھی گنجائش تک محدود کر دیا گیا ہے۔  •
پچھلے دروازے سے بیٹھنا اور کرایے کے بغیر سفر زیر نفاذ ہیں۔ اس کے عالوہ، آپریٹرز اور مسافروں کے درمیان فاصلہ   •

والے لوگوں  استعمال کرنے رکھنے کے لیے پالسٹک کی زنجیر جیسی رکاوٹ لگا دی گئی ہے، جبکہ حرکت پذیری کی ڈیوائسز 
 گئی ہے۔  کے لیے اگلے دروازے سے چڑھنے کی گنجائش رکھی

مصروف راستوں پر، بسوں میں مسافروں کی جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کی صالحیت میں معاونت فراہم کرنے کے لیے  زیادہ  •
 کیا جا رہا ہے۔ بھی  جڑی ہوئی بسوں کا استعمال 

 سیٹوں پر نشانات لگائے گئے ہیں اور مسافروں کو ان سیٹوں پر نہ بیٹھنے کا کہا جاتا ہے۔  •
جسمانی فاصلہ بندی کو  جبکہ کم استعمال ہونے والے روٹس پر سروس کو رش کے اوقات اور ویکینڈز پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔  •

 ممکن بنانے کے لیے وسائل کو مصروف ترین روٹس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔

 ۔ ہے رکھا ہوا  پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری  نے سٹی
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 
ور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی ا

اور  فیس بک، ٹوئٹرھ رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے سات
 پر مزید جانیں۔ ww.brampton.caw پر مربوط ہوں۔ انسٹاگرام
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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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