
 
 

 

 برائے فوری اجراء 
 

 ( کے خالف صحت و حفاظت کے اقدامات 19-سٹی آف برامپٹن کی جانب سے کرونا وائرس )کوِوڈ 
 

رہائشیوں کے تحفظ اور کرونا وائرس کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھانے کے ضمن    -(  2020مارچ  11برامپٹن، آن )
 شراکت داروں کے ساتھ انتہائی قربت میں مل کر کام کر رہا ہے۔  GTHAمیں سٹی آف برامپٹن، پیل پبلک ہیلتھ اور دیگر کمیونٹی اور  

 
کرونا وائرس سے سانس کی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو متاثرہ شخص سے دوسرے لوگوں میں پھیل سکتی ہیں۔ بیماری کی عالمات کی  

 کا اکھڑنا شامل ہوتا ہے۔  شدت درمیانی سے شدید تک ہو سکتی ہے اور ان میں عام طور پر بخار، کھانسی اور سانس
 

دیگر بیماریوں کی طرح اس بیماری کی صورت میں بھی بیمار لوگوں کو گھر پر ہی رہنا چاہیے اور صحت مند لوگوں کو متاثرہ شخص کے   
 قریب آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ براہ کرم اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور اپنی کھانسی اور چھینکوں کو ڈھانپیں۔

 
دایات اور مشوروں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اگرچہ پیل میں موجودہ طور پر خطرہ کم ہے مگر اپنی کمیونٹی کی  سٹی، پیل پبلک ہیلتھ کی ہ 

 صحت کے تحفظ کے لیے سٹی آف برامپٹن درج ذیل اقدامات اٹھا رہا ہے: 

فائی اور جراثیم کش  اپنی بسوں، سہولت گاہوں اور ٹرمینلز میں موجود سیٹوں اور ڈھانچوں کی سطحوں پر ص - برامپٹن ٹرانزٹ  •
 اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 

سٹی کی ملکیت میں چلنے والے پروگرام اپنے شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ تقریبات کے انعقاد کے   - تقریبات/پروگرام  •
منسوخ بھی  بیرونی شراکت داروں کے صحت و عافیت کے معیاراِت اصول مختلف ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تقریبات 

 ہو سکتی ہیں۔   

سہولت گاہوں اور پبلک کأونٹرز کی صفائی اور جراثیم کش اقدامات کی کثرت میں اضافہ۔ باتھ روموں میں ہاتھ   - سہولت گاہیں  •
دھونے کے سائن بورڈ آویزاں کر دیے گئے ہیں اور تمام سہولت گاہوں کے داخلی راستوں اور باتھ روموں میں ہینڈ سینیٹائزنگ 

 شنز )ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے مقامات( بنا دیے گئے ہیں۔اسٹی 
 
سٹی آف برامپٹن کا کاروباری تسلسل کا ایک جامع منصوبہ ہے کہ وہ شہریوں کو روزمرہ اور ہنگامی خدمات کی فراہمی میں تمام  محکموں  

ولڈرز، اونٹاریو فائر مارشل اور ہنگامی خدمات کے شراکت  کو مدد فراہم کرے گا۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے شہر کے اسٹیک ہ 
داروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک انٹرنل ٹیم بھی تشکیل دی ہے تاکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تیاری کی جائے اور  

 اس کے اثرات میں کمی الئے جائے۔ 
 

RegionofPeel@ مالحظہ کریں اور www.peelregion.ca/coronavirusکرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے 
 .کو فالو کریں

   
 مزید معلومات: 

 ( COVID-19نوول کرونا وائرس ) -پیل پبلک ہیلتھ   •

 ( COVID-19نوول کرونا وائرس ) -منسٹری آف ہیلتھ  پراوِنس آف اونٹیریو: •

 ( اپ ڈیٹ COVID-19کرونا وائرس ) –گورنمنٹ آف کینیڈا  •

 ( اپ ڈیٹ COVID-19کرونا وائرس ) –ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن  •
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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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