
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 
 

 کا ٹیسٹ کروانے کی گزارش کرتا ہے  19-سٹی آف برامپٹن تمام مالزمین سے کوِوڈ  
  جبکہ اونٹاریو کی حکومت معائنہ کے مقامی مراکز پر ٹیسٹنگ کی گنجائش بڑھا رہی ہے

 کا(  19-مالزمین کو اپنی مقامی ہیلتھ یونٹ پر کورونا وائرس )کوِوڈ آج، سٹی آف برامپٹن اپنے تمام سٹی  –( 2020مئی  25برامپٹن، آن )
ی سفارش کرتا ہے کہ تمام ایسے مالزمین، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں کورونا وائرس کا سامنا ہوا ہے یا سٹ  ہے۔  رہا کہہ  کا کروانے  ٹیسٹ

ٹیسٹنگ کی اضافی گنجائش فراہم کرنے اور ٹیسٹ کی  انہیں یہ الحق ہے، وہ ٹیسٹ کروائیں۔ یہ گزارش حکومت اونٹاریو کی جانب سے 
 درخواست کرنے والے ہر شخص کا ٹیسٹ کرنے کے فیصلے کے بعد کی جا رہی ہے۔ 

پیل پبلک ہیلتھ کو اونٹاریو ہیلتھ کی جانب سے فوری طور پر کسی بھی ایسے شخص کا ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جو معائنہ کے  
کسی مقامی مرکز میں آتا ہے اور یہ کہ کسی کو بھی انکار نہ کیا جائے۔ ٹیسٹ کروانے کے خواہشمند شہریوں کو اب ٹیلی ہیلتھ  لیے 

 ہ مرکز میں ریفر کیے جانے کی مزید ضرورت نہیں۔ن یئر یا پبلک ہیلتھ کی جانب سے کسی معائ اونٹاریو، پرائمری ک

سٹی برامپٹن میں کورونا وائرس کہ شرح کو کم کرنے اور پھیالٔو کو روکنے کے لیے فعال طور پر اقدامات اٹھا رہا ہے، جن میں سٹی کی 
امات اور ایسے پروگراموں اور خدمات کی بندش شامل ہے، جو بڑے اجتماعات  سہولت گاہوں اور برامپٹن ٹرانزٹ میں اضافی حفاظتی اقد

 کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں یا جسمانی فاصلہ بندی کو مشکل بناتی ہوں۔

راکز، بشمول مقامات، کی فہرست فراہم کرے گی، تاکہ عوام اور مالزمین آسانی  پر تمام معائنہ م ٹ صوبے کی ویب سائ منسٹری آف ہیلتھ 
کے وعدے کو  معائنوں سٹی صوبائی حکومت کی جانب سے اضافی ٹیسٹنگ اور موبائل   سے معائنہ مراکز تک رسائی حاصل کر سکیں۔

کو ممکن بنانے کے لیے مقامی ہسپتالوں کے   معائنےل خوش آمدید کہتا ہے اور سٹی کی بنیادی اور اہم خدمات کی جائے ہائے کار پر موبائ 
 ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 

ہفتوں  حالیہ کے ذریعے مقامی کاروباروں کی بھی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ  BIAسٹی برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈأون ٹأون برامپٹن 
 میں دوبارہ کھلنے والے کاروباروں میں کام کرنے والے مالزمین سے ٹیسٹ کروانے کی درخواست کریں۔

 اقتباسات 

"میں نے گزشتہ روز پریمیئر سے بات کی اور مجھے پورے صوبے میں ٹیسٹنگ کی گنجائش میں اضافے سے حوصلہ افزائی ملی۔ ہم  
کے پھیالٔو کو   19-کا ٹیسٹ کیا جائے، تاکہ کوِوڈ 19-بغیر عالمات کے لوگوں کا کوِوڈ  حکومت کی اس درخواست پر کام کر رہے ہیں کہ

 روکنے کے لیے سٹی کے مالزمین کو ٹیسٹ کروانے کی درخواست کر کے برامپٹن اونٹاریو میں مثال کے ذریعے رہنمائی کر سکے۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

لڑنے کے لیے اپنے مقامی طبی شراکت داروں اور اپنے افرادی قوت کے شراکت داروں کے ساتھ تعاون   سے   19-"سٹی آف برامپٹن کوِوڈ 
میں کام کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اضافی ٹیسٹ برامپٹن کی آبادی، خصوًصا ہماری بنیادی اور اہم خدمات کے مالزمین، پر وائرس  

یک ساتھ مل کر، ہم کیسز کی شرح کو کم کرنے اور پھیالٔو کو روکنے کے لیے کام کرنا  کے اثر کو کم کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ ا
 جاری رکھیں گے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

جام دے  "اس وباء کے دوران رہائشیوں کی نقل و حمل کو ممکن بنانے والی ایک بنیادی خدمت کے طور پر، ہمارے کارکنان اپنے کام ان 
رہے ہیں اور صف اول پر سخت محنت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اراکین کے فعال طور پر ٹیسٹ کیے جانے کی حمایت کرتے ہیں، تاکہ ہم انہیں 

 اور اپنے مسافروں کو محفوظ رکھ سکیں، جبکہ ہم اس پھیالٔو کی شرح کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔"

 1573فرینک وانی، پریزیڈینٹ، امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین لوکل  -
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کی اس عالمی وباء کا ڈٹ کر   19-"ہمارے فرسٹ رسپانڈرز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ہم کوِوڈ
کر رہے ہیں کہ   ی بے حد حوصلہ افزائیمقابلہ کریں۔ صوبے کی جانب سے ٹیسٹنگ کی اضافی گنجائش کی روشنی میں، ہم اپنے اراکین ک

 ، تاکہ ہم اس وائرس کے پھیالٔو کو کم کر سکیں۔" وہ ٹیسٹ کروائیں  ،ان میں عالمات ظاہر نہ بھی ہوںاگر بےشک 

 1068پال لی کومپٹے، صدر، برامپٹن پروفیشنل فائر فائیٹرز ایسوسیئیشن، لوکل  -

میں اپنا کردار ادا کرنا جاری ہیں اور ہم اپنے اراکین کی حوصلہ افزائی   یفراہمکی  ہمارے اراکین اس مشکل وقت میں سٹی کی خدمات "
کرتے ہیں کہ وہ اس حل کا حصہ بنیں، تاکہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے، عام معمول پر واپس جا سکیں۔ اضافی ٹیسٹنگ کی دستیابی کے  

 کو فتح کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔" 19-ہ ہم کوِوڈساتھ، ہم اپنے اراکین کو سفارش کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کروائیں، تاک

 831کینیڈین یونین آف پبلک امپالئیز، لوکل  -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 
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