
 
 

 

 

 مارچ سے    10سٹیلیس ویسٹ کوریڈور کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ سروس کو مورخہ 
 معطل کیا جا رہا ہے 

 
مارچ کو علی الصبح سے   10برامپٹن ٹرانزٹ کی سٹیلیس ویسٹ کوریڈور کی جانب سروس کو مورخہ  – (2021مارچ  9برامپٹن، آن )

 معطل کر دیا جائے گا۔ 
 

 پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ایک فعال تفتیش کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے کیا جانے واال یہ ایک عملی فیصلہ ہے۔  
 

 درج ذیل روٹس متاثر ہوں گے:  

 سٹیلیس: زیر سروس آخری اسٹاپ سٹیلیس ایونیو اور چنگواکوسی روڈ ہوں گے  11زوم سٹیلیس اور  511 •

 ہیئرفورڈ: زیر سروس آخری اسٹاپ سٹیلیس ایونیو اور فنانشل ڈرائیور ہوں گے  51 •
 

تی ہیں۔ یہ معطلی کم از کم سات دنوں تک جاری رہی گی۔ دستیاب ہونے پر ہم اپ ڈیٹس فراہم کریں گے۔ اضافی تبدیلیاں بھی الگو ہو سک 
 مالحظہ کریں۔ www.bramptontransit.com معلومات اور روٹس کے بارے میں تفصیالت کے لیے 

 
 کمیونٹی تفتیش  19-پیل پبلک ہیلتھ کووڈ  

 رابطے میں کام کر رہا ہے۔ کمیونٹی تفتیش مکمل کرنے میں برامپٹن ٹرانزٹ، پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ قریبی 
 

مالزمین اور عوام کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کی روشنی میں، برامپٹن ٹرانزٹ کے آپریٹرز کے   
۔ کیونکہ بعض  لیے ان کی جائے کار پر ہی ٹیسٹنگ کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے اور میڈیکل ماسک کا استعمال الزمی قرار دے دیا گیا ہے

 صورتوں میں آئسولیشن کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لٰہذا برامپٹن ٹرانزٹ سروس کا درجہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 
 

اضافی اقدامات   پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات کے مطابق ٹیسٹنگ کا عمل انتہائی محتاط طریقے سے سر انجام دیا جانا چاہیے۔ موجودہ طور پر،
کمیونٹی میں پہلے سے جاری پھیالٔو کی وجہ سے  ارشات کے ساتھ، آپریٹرز، عوام اور ٹرانزٹ استعمال کنندگان کے لیے کی تجویز کردہ سف

کمیونٹی میں پھیالٔو کی وجہ سے ٹرانزٹ کے تمام استعمال کنندگان کے لیے اہم ہے کہ وہ   جو خطرہ موجود ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔
کے کسی متاثرہ شخص   19-سختی سے عمل درآمد جاری رکھیں۔ اگر آپ میں عالمات موجود ہوں یا آپ کووڈ پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر 

کے بہت قریب رہ چکے ہوں، تو براہ کرم ٹرانزٹ کا استعمال نہ کریں۔ ٹرانزٹ میں سفر کرنے کے دوران براہ کرم ممکنہ حد تک جمسانی  
یں اور طبی ایمرجینسی کے عالوہ )بشمول کھانے پینے کے لیے بھی( ماسک کو منہ  فاصلہ بندی کا خیال رکھیں، سخت فٹنگ کا ماسک پہن 

 سے نیچے نہ کریں۔
 

کمیونٹی تفتیش کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم پیل پبلک ہیلتھ سے رابطہ کریں۔ سروس اپ ڈیٹس کے لیے، براہ   
 پر کال کریں۔ 905.874.2999چیک کریں یا  برامپٹن ٹرانزٹ کا ٹوئٹر صفحہ کرم

 
 حفاظتی اقداماتکے لیے  19-کوِوڈ

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  
  24گھنٹے 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 

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

 
 بلک ہیلتھ کی ہدایات کی روشنی میں، مسافروں کو درج ذیل یاددہانیاں کرائی جاتی ہیں:پیل پ 

استثٰنی بشمول بیماریوں کی وجہ سے نہ پہن   -ٹرمینلز اور بسوں پر چہرے ڈھانپنے کی اشیاء یا نان میڈیکل ماسک پہننا الزمی ہیں  •
آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھنا   سکنے پر بھی استثٰنی حاصل ہوں گے۔ چہرے ڈھانپنے کی اشیاء کو 

 چاہیے۔ طبی ایمرجینسی کے عالوہ )بشمول کھانے پینے کے لیے بھی( ماسک کو منہ سے اتارنے سے گریز کریں۔

 بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔  •

ی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے  سفر کے لیے اپن  •
 دھوئیں۔ 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں   19-اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کوِوڈ •
 مل کریں۔ اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر ع

 
سے متاثر ہونے کے امکانات کو محدود کرنے کے لیے   19-اپنے مالزمین اور کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ کووڈ

 تمام ضروری اقدامات اٹھانا جاری رکھے گا۔
 

 لنکس  

 مارچ سے مٔوثر ہونے والی تبدیلیاں  9کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں مورخہ  19-کووڈ •
 
 

-30- 
 

 
 
 
 
 

 

 سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ  

 گرِوندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 سٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

.Singh@brampton.caGurvinder.A 2028 |-874-905  

 سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ 

 ایشلے ہاکنز 
 پبلک ہیلتھ  –کمیونیکشنز اسپیشلسٹ 

 ریجن آف پیل
ashleigh.hawkins@peelregion.ca416.818.4421 |  
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