
 

 

 

 حکومت اونٹاریو نے دوسری صوبائی ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا

  

( کے تحت  EMCPAگزشتہ روز، حکومت اونٹاریو نے ایمرجنسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ ) –  (2021جنوری  13برامپٹن، آن )
 سے ہو رہا ہے۔   12:01جنوری کو رات   13صوبائی ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا، جس کا نفاذ 

 
، حکومت اونٹاریو گھر پر رہنے کا ایک حکم جاری کر رہی ہے، جس  مٔوثر ہونے کے بعدسے   12:01کو رات  2021جنوری   14 مورخہ 

سری اسٹورز یا فارمیسی جانا، نگہداشت صحت کی خدمات حاصل کرنا، ورزش یا  کے تحت تمام لوگوں کو انتہائی ضروری مقاصد، مثالا گرو 
 ضروری کام، کے عالوہ گھر پر رہنا ہو گا۔

اس حکم اور دیگر نئی اور موجودہ عوامی طبی پابندیوں کا مقصد لوگوں کی حرکت پذیری کو محدود کرنا اور اپنے گھر سے باہر دیگر  
کو کم کرنا ہے۔ باہر جانے کو ضروری سفر تک محدود کرنے کے عالوہ، تمام کاورباروں کو یقینی بنانا لوگوں سے رابطے کی روزانہ تعداد 

 ہو گا کہ اگر کوئی مالزم گھر سے کام کر سکتا ہو، تو وہ گھر سے ہی کام کرے۔ 

 عوامی صحت کے درج ذیل اضافی اقدامات بھی نافذ کیے جا رہے ہیں:

 اجتماعات اور سماجی اجتماعات کو پانچ لوگوں تک مزید محدود کر دیا گیا ہے۔بیرونی منظم شدہ عوامی   •
لوگوں کے لیے کھلے کاروباروں یا اداروں کی اندرونی جگہوں پر ماسک پہننا یا چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب باہر بھی ان   •

سے زیادہ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا    جگہوں پر ماسک پہننے یا چہرے کو ڈھانپنے کی سفارش کی جاتی ہے، جہاں دو میٹر
  ممکن نہ ہو۔  

تمام غیر ضروری ریٹیل اسٹورز، بشمول ہارڈ ویئر اسٹورز، الکحل ریٹیلرز اور سڑک کنارے وصولی یا ڈیلوری کی سہولت فراہم   •
دود اوقات کار کا  بجے سے پہلے بند ہونے چاہیں۔ مح 8بجے سے پہلے نہیں کھلنے چاہیں اور رات  7کرنے والے کاروبار، صبح 

اطالق بنیادی طور پر خوراک فروخت کرنے والے اسٹورز، فارمیسیوں، گیس اسٹیشنز، کنوینیئنس اسٹورز اور کھانا گھر لے کر  
 جانے یا ڈیلوری والے ریسٹورینٹس پر نہیں ہوتا۔ 

کے تحت   EMCPAکے درمیان سے شروع ہوتا ہے، بشمول  2021جنوری  14اور جمعرات،  2021جنوری   12ان اقدامات کا نفاذ منگل، 
 ( کے تحت ضوابط میں ترامیم۔ROAہنگامی حالت کا صوبائی اعالن، اس ایکٹ کے تحت احکامات اور ری اوپننگ اونٹاریو ایکٹ )

 پڑھیں۔  یہاںدوسری صوبائی ہنگامی حالت کے متعلق مزید 

 قوانین کے نفاذ کے نئے اقدامات 
ائی ہنگامی حالت کے تحت، صوبہ تمام انفورسمنٹ اور پرووینشل اوفینسز افسران، بشمول اونٹاریو پرووینشل پولیس، مقامی پولیس  صوب 

فورسز، بائی الء افسران اور جائے کار کے صوبائی انسپیکٹرز، کو ایسے افراد کو ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار دے گا، جو گھر پر رہنے کے  
ں کرتے یا جو اندرونی جگہوں پر ماسک نہیں پہنتے یا چہرے کو نہیں ڈھانپتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریٹیل آپریٹرز اور  حکم کی پابندی نہی 

دونوں کے تحت جرمانوں اور/یا سزا کا   EMCPAاور  ROAکمپنیاں، جو اس کا نفاذ نہیں کرتیں۔ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں پر 
  اطالق ہو گا۔ 

کرنے والے لوگوں پر جرمانہ ہو گا اور/یا ٹکٹ لگایا جائے گا۔ ری اوپننگ اونٹاریو ایکٹ اور سٹی کے ضمنی قانون کے   پابندیوں پر عمل نہ
تک کے جرمانے لگائے جا سکتے ہیں، جس کا انحصار خالف ورزی کی نوعیت پر ہوتا   100,000سے $ 500تحت خالف ورزیوں پر $

 ہے۔

 چہرے کو الزمی ڈھانپنا 
فیس کورنگز بائی الء کے تحت نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر الزمی ہیں۔ مینڈیٹری 

سرکاری اداروں اور کاروباروں کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کے زیر قابو اندرونی عوامی جگہوں پر ماسک پہنیں 
 ائے۔ جائیں یا چہرے کو ڈھانپا ج
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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 سے کم عمر بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد۔ مزید معلومات کے لیے،  

 www.brampton.ca/masks ریں:مالحظہ ک

 سٹی کی خدمات اور سہولت گاہیں 

 سٹی ہال اور کارپوریٹ سہولت گاہیں 
ا آ کر خدمات کے حصول کی  سٹی ہال اور کارپوریٹ سہولت گاہیں اب صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے موقع پر خد مات کے لیے کھلی ہیں فورا

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/skipthelineاپوائنٹمنٹ مختص کروانے کے لیے،  اجازت نہیں ہے۔

 ز اور سہولیات سٹی ریکریئیشن سنٹر
  یہاںچست اور تندرست رہنے کے حوالے سے آن الئن ویڈیوز کے لیے  سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بند ہیں۔

 کلک کریں۔
 

سٹی آف برامپٹن کے بیرونی آئس رنکس، اگر موسم نے اجازت دی تو، رہائشیوں کو صحت مند، محفوظ اور فعال رہنے میں مدد دینے کے  
 پر پائے جا سکتے ہیں۔ www.brampton.ca/outdoorskatingاوقات کار  لیے کھلے ہیں۔

  
ا کوِوڈ  ت کے مطابق، رنکس  کے دوران۔ پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشا 19-کمیونٹی کی صحت و سالمتی سٹی کی مرکزی ترجیح ہیں، خصوصا

میں تشریف النے کے لیے وقت مختص کرنے کا ایک نظام رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ گنجائش کے تقاضوں کو  
بیرونی پروگراموں میں تبدیلیوں کے حوالے سے تازہ ترین  برقرار رکھا جائے گا اور اگر ضروری ہو، رابطوں کا سراغ لگانا ممکن ہو۔

 پر پائی جا سکتی ہیں۔  www.brampton.ca/recreationمعلومات 

مالحظہ کر   www.311brampton.caپر کال کر سکتے ہیں،  311رہائشی اور کاروبار مزید معلومات اور خدمات کی درخواست کے لیے 
 سکتے ہیں۔  موبائل ایپ استعمال کر 311سکتے ہیں یا 

 لنکس 

 کے دوران پروگراموں اور خدمات اپ ڈیٹ  19-سٹی آف برامپٹن کے کوِوڈ •
 کیا کھال ہے، کیا بند ہے –سٹی آف برامپٹن  •
 کی عالمات  19-کوِوڈ •
 برامپٹن میں ٹیسٹنگ  •
 خود کو تنہاء کیسے کیا جائے  •
 کے دوران محفوظ رکھنا  19-کاروباروں اور جائے ہائے کار کو کوِوڈ •
 کے کیسز  19-پیل میں کوِوڈ •
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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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