
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 

 برامپٹن سٹی کونسل نے مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء کی منظوری دے دی

  برامپٹن کے رہائشیوں میں دس الکھ نان میڈیکل ماسک تقسیم کیے جائیں گے

( کے پھیالٔو کو روکنے کے  19-جوالئی سے شروع کرتے ہوئے، کورونا وائرس )کوِوڈ 10بروز جمعہ،  – ( 2020جون  9برامپٹن، آن )
 لیے نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر الزمی ہوں گی۔

مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء   19-کوِوڈ پیل پبلک ہیلتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، برامپٹن سٹی کونسل نے گزشتہ روز برامپٹن 
میں کمیونٹی کی معاونت کے لیے، سٹی رہائشیوں میں دس الکھ نان میڈیکل  عملتک مٔوثر رہے گا۔ اس  2020اکتوبر  1منظور کر دیا، جو 

 ۔ یماسک تقسیم کر رہی ہے، جو برامپٹن کے ہر گھر کو بذریعہ ڈاک تین ماسک بھیج کر شروع کیا جائے گ

ندرونی عوامی جگہوں رضی ضمنی قانون سرکاری اداروں اور کاروباروں سے تقاضہ کرے گا کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے زیر قابو ایہ عا
 جائیں یا چہرے کو ڈھانپا جائے۔  ےپر ماسک پہن 

 ایسی جگہیں، جہاں نان میڈیکل ماس یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں الزمی ہوں گی، ان میں شامل ہیں:

 ریٹیل اسٹور، جہاں گاہکوں کو اشیاء اور خدمات فروخت کی جاتی ہیں •

کاروبار، جو بنیادی طور پر کھانا فروخت کرتے ہیں، بشمول ریسٹورینٹ، سپر مارکیٹس، گروسری اسٹور، بیکریاں اور کنوینیئنس  •
 اسٹور 

، جن میں چہرے کو ڈھانپا نہیں جا دورانے ک گرجا گھر، مساجد اور دیگر عبادت گاہیں، ماسوائے ایسے مذہبی امور یا تقریبات  •
 سکتا

 کمیونٹی اور تفریح کی اندرونی سہولت گاہیں •

 ہوں  موجود رح کی جگہیں، جہاں کاروباری کی کئی جگہیںطشاپنگ مالز اور اسی   •

 ذاتی نگہداشت کی خدمات فراہم کرنے والے کاروبار  •

 مدتی رہائشیںہوٹلوں اور موٹیلز کی مشترکہ جگہیں اور دیگر قلیل  •

 الئبریریاں، عجائب گھر، گیلریاں اور اسی طرح کی دیگر سہولت گاہیں •

 کوئٹ ہالز، کنوینشن سنٹرز، اریناز، اسٹیڈیمز اور تقریبات کی دیگر جگہیںن بی  •

 اور دیگر تفریحی ادارے  کیسینوزکانسرٹس کی جگہیں، تھیٹر، سنیما،  •

استعمال کی جانے والی جگہیں یا ریئل اسٹیٹ کے مقاصد کے لیے دیگر سہولت  اوپن ہأوس اور پریزینٹیشن سنٹر کے طور پر  •
 گاہیں

 سٹی آف برامپٹن میں کام کرنے والی ذاتی نقل و حمل کی کمپنیاں •

 عمارتیں کے زیر انتظام میونسپلٹی  •

 دی جا سکتی ہو۔  دیگر کاروبار، تنظیمیں اور جگہیں، جنہیں ہنگامی احکامات کے تحت کام کرنے کی اجازت دی گئی ہو یا •

اور زیادہ سے   500خالف ورزی کی صورت میں کم از کم $ مرتبہاس ضمنی قانون کی پابندی نہ کرنے والے افراد اور کاروباروں پر ہر 
 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔  100,000زیادہ $

یہ ضمنی قانون مخصوص افراد کو استثناء فراہم کرتا ہے، بشمول وہ لوگ، جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی  
چیز نہیں پہن سکتے؛ دو سال کی عمر سے کم بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد اور اجازت  

کی اجازت دے دی ہے(۔   یں کھولنےے نے کھانے پینے کی اندرونی جگہ کھانے یا پینے والے لوگ )جہاں صوب  یںمشدہ اندرونی کاروباروں 
 مالحظہ کریں۔ brampton.ca/masksمکمل فہرست کے لیے، 

 جوالئی سے، برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہننے الزمی ہیں۔  2مٔورخہ 
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، جو پیل پبلک ہیلتھ نے فراہم کیے ہیں۔ دیگر یںمیں سے ہ  تدابیرنان میڈیکل ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں ان چار بنیادی احتیاطی 
اثیم کش استعمال کرنا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کورونا وائرس میں مبتالء ہیں، تو اس کا ٹیسٹ  تین اقدامات میں دور رہنا، ہاتھ دھونا یا جر

نان میڈیکل ماسکز، چہرے کو ڈھانپنے کی چیزوں اور   مالحظہ کریں۔ four/-peelregion.ca/coronavirus/core کروانا، شامل ہیں۔
 مالحظہ کریں۔ /peelregion.ca/coronavirus/prevention( کے متعلق مزید جاننے کے لیے PPEدیگر ذاتی حفاظت کے آالت )

 پر دستیاب ہیں۔ brampton.ca/masksکاروباروں اور سہولت گاہوں کو چالنے والے لوگوں کے لیے اضافی معلومات اور وسائل 

  brampton.ca/COVID19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے   19-کووڈ
 مالحظہ کریں۔

 اقتباسات 

کے پھیالٔو کو روکنے کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ اس   19-"جیسا کہ ہمیں ہمارے پبلک ہیلتھ کے حکام نے بتایا ہے، الزمی ماسک کوِوڈ 
تمام ضروری احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سٹی برامپٹن وائرس سے آگے بڑھنا جاری رکھنے کے لیے، ہم 

میں ماسک پہننے کے مجموعی عمل سے حوصلہ   GTAکے رہائشیوں میں دس الکھ نان میڈیکل ماسک تقسیم کرے گا۔ مجھے پورے  
المتی کو ترجیح اور تحفظ دینے میں اپنا کردار ادا کرنا افزائی ملی ہے اور میں جانتا ہوں کہ برامپٹن کے رہائشی کمیونٹی کی صحت و س

 جاری رکھیں گے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

محنت کو  میں بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کی کوششوں کے نتائج نظر آئے ہیں۔ اس سخت  2"صوبے کو دوبارہ کھولنے کے مرحلہ 
اندرونی جگہوں پر نان میڈیکل ماسک کا الزمی   اقدامات کے حوالے سے اپنے مقامی طبی ماہرین کے مشورے، مثاًل ہم  جاری رہنا ہو گا۔

 ۔" تے ہیںبحالی کے اپنے راستے پر آگے بڑھ سک پر عمل کر کےاستعمال، 

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3ریجنل کونسلر وارڈز  مارٹن میڈیروس،

کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد   19-خدمات کو دوبارہ شروع کرنا جاری رکھتا ہے، ہم کوِوڈ  بحفاظت"جبکہ سٹی بتدریج دوبارہ کھلنا اور 
کمیونٹی اور معیشت کے بہترین مفاد میں ہے   ہمارینانا نان میڈیکل ماسکز کو الزمی ب  مات اٹھا رہے ہیں۔دینے کے لیے ہر موقعے پر اقدا

 " اور ہم پورے شہر میں اس کے نفاذ کے دوران اپنے مالزمین، رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کے لیے سب کچھ کریں گے۔ 

 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
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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