
 

 
 

 

 

 

کے حوالے سے فیس ماسک پہننے کی شرط سے متعلق اپنے ضمنی قانون   19-سٹی آف برامپٹن نے کووڈ 
  میں تجدید اور توسیع کر دی ہے 

  
کے حوالے سے فیس   19-پیل پبلک ہیلتھ کی رہنمائی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن نے کووڈ  – ( 2021جون  17برامپٹن، آن )

تک توسیع   2021ستمبر  30پہننے کی شرط کے اپنے ضمنی قانون )مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء( میں تجدید اور طور پر ماسک الزمی  
 کر دی ہے۔ 

  
استعمال الزمی  مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک کا

ہے۔ اس سے پہلے، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک کو فیس  
 کوورنگز کی قابل قبول چیزیں مانا جاتا تھا۔ ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق اب ان اقسام کی فیس کوورنگز کی اجازت نہیں ہو گی۔ ترمیم

ہ ضمنی قانون کے مطابق، ماسک صرف اسی صورت میں اتارے جا سکتے ہیں جب کوئی شخص کھانے پینے کے لیے مختص کردہ  شد
 کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہو۔ 

  
نے کی وجہ  اگرچہ ریجن آف پیل میں ویکسین لگانے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود وائرس کی نئی شکلیں سامنے آ

کی انفیکشن پھیلنے کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں  19-سے کووڈ 
  جسمانی فاصلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ماسک پہننا جاری رکھنا چاہیے۔ 

  
( کے استعمال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ  PPEاستعمال اور دیگر پرسنل پروٹیکٹو ایکوئپمنٹ )نان میڈیکل ماسک کے موزوں 

  مالحظہ کریں۔  peelregion.ca/coronavirus/prevention/#masks کرم
 

 پر دستیاب ہے۔ brampton.ca/masks ی اداروں اور سہولت گاہوں کے منتظمین کے لیے دستیاب وسائل اور اضافی معلوماتکاروبار
 

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