
 

 

  

 کے ردعمل میں صحت و حفاظت کے لیے اضافی اقدامات اٹھا رہا ہے  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ
 

 میں داخل ہو رہا ہے  2صوبائی ہدایات کے بعد، سٹی بحالی کے ترمیم شدہ درجہ 
 

-صوبے کی جانب سے آج کے اعالن کے بعد اور پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کی روشنی میں کووڈ  – ( 2020اکتوبر  9برامپٹن، آن )
 میں داخل ہو رہا ہے۔  2کے پھیالٔو میں کمی النے میں مدد فراہم کرنے پر سٹی آف برامپٹن  بحالی کے ترمیم شدہ درجہ   19

 
دن تک   28منٹ پر  صحت اور حفاظت کے مندرجہ ذیل اقدامات کم سے کم  01بج کر  12کو دن  2020اکتوبر   10بروز ہفتہ مورخہ 

 لیا جاتا رہے گا:  بھی جاری رہیں گے اور ان کا باقاعدگی سے جاری بنیادوں پر جائزہ
 

 ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار 
 

پر الگو ہونے کے بعد، کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار بشمول فوڈ   منٹ  01بج کر  12کو دن  2020اکتوبر   10بروز ہفتہ مورخہ 
کے پھیالٔو میں کمی النے کے لیے  گاہکوں کو اندر بٹھا کر کھانا پیش کرنے کی سہولت بند کر دیں گے۔ جبکہ پیک کر   19-کورٹس کووڈ 

 کی اجازت ہو گی۔  کر کھانے پینے کی اشیاء پیش کرنے  دینے اور بیرونی جگہوں پر بٹھا کے
 

الے دیگر اداروں نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے  اگرچہ بہت سے ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی خدمات فراہم کرنے و 
کہ وہ پیل کے رہائشیوں کی حفاظت کے لیے اپنے کاروباروں کی جانب سے بہتری کے ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے، بصورت دیگر پیل میں  

ہے، تو اس کے خالف ہیلتھ پروٹیکیشن موجود کوئی بھی کاروباری ادارہ اگر صوبہ یا پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کی خالف ورزی کرتا 
 اینڈ پروموشن ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں الئی جائے گی۔ 

 
سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی سروسز فراہم کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون  

 ں منگوا کر یا ساتھ لے جا کر کھائیں۔ کرتے ہوئے ان سے کھانے پینے کی اشیاء اپنے گھروں می 
 

 اضافی بندشیں 
 

 منٹ پر الگو ہونے کے بعد، درج ذیل بندشوں پر عمل ہو گا:  01بج کر  12کو دن  2020اکتوبر   10بروز ہفتہ مورخہ 

سٹی کی   اِن ڈور جیمز اینڈ فِٹنیس سنٹرز )یعنی ایکسرسائز کالسیں اور وزن میں کمی اور ایکسرسائزوں کے مقامات( بشمول  •
 تفریحی سہولت گاہوں میں موجود فِٹنیس کے مراکز 

 پرفارمنگ آرٹ سنٹرز اور اس طرح کے دیگر مراکز، بشمول سٹی کی سہولت گاہوں   •

 کیسینو، ِبنگو ہالز اور اس طرح کے دیگر مراکز  •

 تمام اِن ڈور سینیماز •

 دوڑ کے مقامات پر تماشائیوں کی نشتیں  •

گھروں، سائنسی مراکز، لینڈ مارکس وغیرہ میں منعقد ہونے والی ذاتی رابطے کے بلند خطرے کی  عجائب گھروں، گیلریوں، چڑیا  •
 حامل تعاملی یا دیگر نمائشیں۔

 
 گنجائش کی حد میں کمی 

 
 منٹ پر الگو ہونے کے بعد، گنجائش کی درج ذیل حدود الگو ہوں گی:  01بج کر  12کو دن  2020اکتوبر   10بروز ہفتہ مورخہ 

 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے  25افراد جبکہ آٔوٹ ڈور میں  10ٹٔور اور گائیڈ سروسز کو اِن ڈور میں  •

 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے  10ریئل اسٹیٹ کے اوپن ہأوسز کو اِن ڈور میں  •

افراد تک محدود    25ر میں افراد تک جبکہ آٔوٹ ڈو 10بالمشافہ طور پر کوچنگ و تربیت وغیرہ کے پروگراموں کو اِن ڈور میں  •
کر دیا گیا ہے، مگر اس میں اسکول، چائلڈ کیئر سنٹرز، یونیورسٹیاں، کالج آف اپالئیڈ آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی اور پرائیویٹ کیریئر  

 کالجز شامل نہیں ہیں

 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے  25افراد جبکہ آٔوٹ ڈور میں  10میٹنگ اور تقریبات کے مقامات کو اِن ڈور میں  •

 ٹیم اسپورٹس کو صرف تربیتی نشتوں تک محدود کر دیا گیا ہے )گیم یا مقابلے منعقد نہیں ہوں گے(  •

اس ویکینڈ کے لیے پہلے سے شیڈول کردہ شادی کی تقریبات کو پبلک ہیلتھ کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق جاری رکھا   •
منٹ پر مٔوثر ہونے کے بعد، شادی کی تقریبات میں   01بج کر  12کو دن  2020اکتوبر  13جا سکتا ہے۔ بروز منگل مورخہ  



 

 

لوگوں جبکہ آٔوٹ ڈور   10پبلک ہیلتھ کی تجدید شدہ ہدایات پر الزمی عمل درآمد ہو گا، بشمول تقریبات کی جگہوں پر اِن ڈور میں 
 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہو گی۔  25مقامات پر 

 
 میں اکٹھا ہونے کی حد اور جسمانی فاصلہ بندی سماجی اجتماعات 

 
لوگوں جبکہ   10برامپٹن اور پورے پیل ریجن میں منعقد ہونے والے تمام سماجی اجتماعات اور باضابطہ عوامی تقریبات میں اِن ڈور میں 

 جا سکے۔  لوگوں کی شرکت کی اجازت ہو گی تاکہ جسمانی فاصلہ بندی پر عمل درآمد کیا 25آٔوٹ ڈور مقامات پر 
 

کے خطرے میں کمی النے کے لیے، پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے سفارش کی جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط میں   19-کووڈ  
کمی الئی جائے اور چھوٹے اجتماعات منعقد کیے جائیں اور اس کے عالوہ سماجی دائرے کو اپنے اہل خانہ اور ضروری نگہداشت کنندگان  

ا جائے۔ اس مرتبہ تھینکس گِونگ ویک اینڈ کے موقع پر بھی پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے تقریبات کو اپنے خاندان کے  تک محدود رکھ
 قریبی لوگوں تک ہی محدود رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ 

 
لتھ ایسے لوگوں کی  جو لوگ اکیلے رہتے ہوں یا اپنے گھرانے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ میں آنا چاہتے ہوں، پیل پبلک ہی  

حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنی تقریبات کو مختصر رکھیں، تقریبات کا وقت کم کر دیں، جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں، ماسک  
اپنا   پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔ اگر طبیعت خراب ہو، تو ذاتی طور پر جمع ہونے کی بجائے آن الئن طور پر اکٹھے ہوں،

 ٹیسٹ کرائیں اور گھر پر آئسولیٹ ہو جائیں۔ 
 

ایمرجینسی بائی الء کے مطابق آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خالف ورزی کی صورت   19-برامپٹن کووڈ
 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔  100,000اور زیادہ سے زیادہ $ 500میں کم از کم $

 
 قانون میں درج ذیل میونسپل قواعد شامل ہیں: اس ضمنی

میٹر کا فاصلہ برقرار رکھے، ماسوائے ان افراد کے جو   2.0عوامی امالک پر ہر شخص ہر وقت دوسرے لوگوں سے کم از کم   •
 ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہائش پذیر ہوں۔ 

  2.0کسی بھی کاروباری ادارے کو اپنے کاروباری احاطے کے اندر یا باہر کسی بھی شخص کو دوسرے شخص سے کم از کم  •
ماسوائے ان لوگوں کے جو کسی مشترکہ جگہ پر  میٹر سے کم فاصلے پر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، 

 اکٹھے رہائش پذیر ہوں یا ان کے اپنے مالزمین ہوں۔
 

 پر کال کر کے خالف ورزی کی اطالع دے سکتے ہیں۔ 311رہائشی اور کاروباری ادارے 
 

 چہرے کو الزمی ڈھانپنا 
 

اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے  مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام 
کی دوسری اشیاء کا استعمال الزمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر الزم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں 

 ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ 
 

ن میں کچھ افراد کو استثٰنی بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے  ضمنی قانو
دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ یا ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں 

 www.brampton.ca/masks مالحظہ کریں: مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، 
 

 پر کال کر کے خالف ورزی کی اطالع دے سکتے ہیں۔ 311رہائشی اور کاروباری ادارے 
 

 کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ کروانے کے مقامات کے بارے میں معلومات   19-کووڈ
 
ٹیسٹ کروانے کے خواہشمند افراد پورے پیل میں موجود مختلف مقامات بشمول فارمیسیوں اور اسیسمنٹ سنٹرز سے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے  

سٹ کروانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہو  اکتوبر کے بعد تمام اسیسمنٹ سنٹرز اور منتخب شدہ فارمیسیوں سے ٹی  6ہیں۔ بروز منگل، 
 گی۔ اپنا ٹیسٹ بُک کرانے کے لیے اسیسمنٹ سنٹر یا فارمیسی سے رابطہ کریں۔ 

 
 مالحظہ کریں۔ ویب سائیٹ  کے ٹیسٹ کرنے والے مقامات کی فہرست کے لیے، صوبے کی   19-پیل اور برامیٹن میں کووڈ 
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 ٹیسٹنگ ( Osler)  برامپٹن میں ولیمز اوسلر ہیلتھ سسٹم
 

 ٹیسٹنگ سنٹر 19-سأوتھ فلیچر کے سپورٹس پلیکس میں اوسلرز کووڈ 
کا ٹیسٹ کرانے کے ہر اہل شخص کے لیے  آن الئن اور بذریعہ فون بکنگ کی سہولت پیش کر رہا ہے۔ ساوئتھ فلیچر   19-اوسلر اب کووڈ 

دستیابی کی   سبجے تک کھلے ہوتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ  6شام  تا 8صبح   انہٹیسٹنگ سنٹرز روز 19-سپورٹ پلیکس میں اوسلر کے کؤوڈ
 بنیاد پر بک کی جائیں گی۔ 

 
 ٹیسٹنگ سنٹر پر ایک ٹیسٹ بک کرانے کے لیے، نیچے دیے گئے آپشنز میں سے ایک کو منتخب کریں۔  19-ووڈ اوسلر کے ک 

 coronavirus/www.williamoslerhs.ca: مالحظہ کریں آن الئن  •

 905.487.1249فون: کال کریں  •
 دن۔  7بجے تک، ہفتے کے  6:00تا شام  8:00صبح 

 
 براہ کرم نوٹ کریں: اوسلر نے موقع پر جا کر اپوائنٹمنٹ بک کرانے کی سہولت بند کر دی ہے۔ 

 
 ، کولڈ اینڈ فلو کلینک19-لیے پیل میموریل سنٹر میں اوسلر کے کووڈانٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کے 

کے ٹیسٹ کے معیار پر پورا اترتے ہوں اور   19-کولڈ اینڈ فلو کلینک ان مریضوں کو دیکھنا جاری رکھے گا جو کووڈ  19-کووڈاوسلر کا 
 تشریف ال کر ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہوں۔اس کے عالوہ ان مریضوں کو بھی جن میں عالمات پائی جاتی ہوں اور وہ موقع پر 

 
، کولڈ اور فلو کلینک کے بارے میں مزید 19-ساوئتھ فلیچرز سپورٹ پلیکس میں برامٹن کے ٹیسٹنگ سنٹر اور پیل میموریل سنٹر کے کووڈ 

 lerhs.ca/coronaviruswww.williamos  معلومات کے لیے مالحظہ کریں
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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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