
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 
 

 ماسک تقسیم کرے گا  100,000 اپنے مسافروں میںکے ردعمل میں   19-برامپٹن ٹرانزٹ کوِوڈ
 

جون کو، میئر پیٹرک برأون نے کونسل کی جانب سے اعالن کیا کہ سٹی آف برامپٹن کے    10مٔورخہ   – ( 2020جون  11برامپٹن، آن )
ٹرانزٹ کے  جون کے ہفتے سے شروع کرتے ہوئے  22دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے پہلے قدم کے طور پر برامپٹن ٹرانزٹ 

 ۔ نان میڈیکل ماسک تقسیم کرے گا 100,000میں مسافروں 
 

 میڈیکل ماسک برامپٹن ٹرانزٹ کے برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینلز پر تقسیم کیے جائیں گے۔نان 
 

 آنے والے ہفتوں میں مزید تفصیالت کا اعالن کیا جائے گا۔  
 
پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسکس پہننے کی سفارش کے بعد، موجودہ طور پر  

  2سے پرزور سفارش کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہنیں۔ مٔورخہ  مسافروں برامپٹن ٹرانزٹ کے 
اور آپریٹرز کے لیے نان میڈیکل ماسک پہننا الزمی ہو گا، جب کرایے کی   مسافروںہوئے برامپٹن ٹرانزٹ کے جوالئی سے شروع کرتے 

 کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔  بیٹھنے کے عمل ائیگیوں اور اگلے دروازے سے اد
 

یں ماسک پہننے سے روکتے ہیں، الزمی ہوں گے، دو سال سے کم عمر بچے یا ایسی معذوریوں یا دیگر طبی مسائل، جو انہ  جبکہ ماسک
 کے حامل لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہو گا۔

 
غیر طبی ماسکس کے حوالے سے مزید معلومات، بشمول یہ کہ اپنے غیر طبی ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا  

 مالحظہ کریں۔ ویب سائٹاور حکومت اونٹاریو کی  ویب سائٹ اور صاف کرنا ہے، پیل پبلک ہیلتھ کی 
 

 ( کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کرونا وائرس )کوِوڈ 
 

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  
گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر    48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

اثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک  گھنٹے کے بعد جر 24
 کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 

 
کریں۔  پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جسمانی فاصلہ بندی پر عمل  مسافروںسٹی 

کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس، ساتھ رکھیں، کثرت سے   مسافروں 
 اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔

 
پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ  کے دوران خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن پیل  19-کوِوڈ

مالحظہ کریں اور سروس اپ   www.brampton.ca/covid19قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 
کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت    @ bramptontransitپر  Twitter پر جائیں یا www.bramptontransit.comڈیٹس کے لیے 

  پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 
 
 
 
 
 

 اقتباسات 
 

نان میڈیکل   100,000میں  مسافروںہے کہ ہم برامپٹن ٹرانزٹ کے ٹرمینلز پر  محسوس ہو رہی  مجھے اس بات کا اعالن کرنے پر خوشی
ہیں، تو میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنے کے   مسافر ماسک تقسیم کریں گے۔ اگر آپ برامپٹن ٹرانزٹ کے 

لے سے پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی رہنما ہدایات پر  لیے ایک غیر طبی ماسک لیں اور بسوں اور ٹرمینلز پر پہنیں اور اس حوا

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042655560&sdata=RN6QEAQ83%2BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042665547&sdata=CTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

عمل کریں کہ تمام لوگوں کی صحت و سالمتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا غیر طبی ماسک کیسے پہننا، فٹ کرنا، اتارنا اور صاف کرنا 
 ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

کے دوران محفوظ رکھنے کی بات   19-ہے، خصوصاا جب رہائشیوں کو کوِوڈ حاولین ترجی "صحت و سالمتی ہماری سٹی کونسل کے لیے 
جب تک ان کی فراہمی   –کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرتے ہوئے نان میڈیکل ماسک حاصل کرنا آسان بنا رہے ہیں  مسافروںہو۔ ہم 

 ممکن ہے، روزانہ اپنے کام پر جانا آسان ہو گا۔" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1جنل کونسلر وارڈز رووینا سینٹوس، ری  -

زنٹ  ن سے بحال ہو رہا ہے، ہم اپنی کمیونٹی کو ایک صحت مند اور محفوظ ٹرا 19-سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھل رہا ہے اور کوِوڈ چونکہ "
کو محفوظ اور   سے رہنمائی کے ساتھ، ہم ان ماسک اونٹاریو کی جانبسروس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہینل۔ پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت 

 تک پہنچانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔"   مسافروں صحت مند طریقے سے 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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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 
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

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

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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