
 

 
 

 

 

 ستمبر سے   22سٹی آف برامپٹن کی منتخب شدہ سہولت گاہیں،  
 ویکسین لگوانے کا ثبوت مانگیں گی 

 
کے مطابق مخصوص سہولت گاہوں میں داخلے کے لیے   رہنماء ہدایات  اور ضوابط  حکومِت اونٹاریوں کے – (2021ستمبر 17برامپٹن، آن )

ستمبرسے سٹی کی منتخب شدہ   22ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنا الزمی قرار دیا گیا ہے اور اس کی روشنی میں بروز بدھ، مورخہ 
نٹرٹینمنٹ کی سہولت گاہوں میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ویکسین ملکیتی سہولت گاہوں، بشمول تفریحی مقامات، کھیلوں، ثقافتی اور ا

 لگوانے کا ثبوت پیش کرنا الزمی ہو گا۔ حکومت اونٹیریو کے ضوابط کے مطابق اہل افراد کو اس شرط سے استثنٰی بھی دیا جائے گا۔ 
  

: صوبائی قواعد و ضوابط کے مطابق، ویکسین لگوانے کا سرٹیفیکیٹ اندرونی مقامات میں   داخلے پر پیش کرنا ہو گا، مثًلا
 

ایسی سہولت گاہیں جو تفریحی تندرستی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہوں، بشمول واٹر پارکس، ذاتی جسمانی تندرستی کے   •
 تربیت کار

 ایسی سہولت گاہیں جہاں پر تماشائی بھی بیٹھتے ہوں •

 سنٹرز یا کنوینشن سنٹرزمیٹنگ اور تقریبات کے مقامات، بشمول کانفرنس  •

 کنسرٹ کے مقامات، تھیٹرز اور سینیما  •

 کیسینو، ِبنگو ہالز اور اس طرح کے دیگر مراکز  •

 ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء کے دیگر کاروبار  •

فراہم کی جاتی ہوں، بشمول  اندرونی اور بیرونی، دونوں اقسام کے کھانے یا پینے کے کاروباری ادارے جہاں پر رقص کی سہولیات   •
 نائٹ کلب، ریسٹو کلب اور اسی طرح کے دیگر ادارے 

  
 درج ذیل مقامات پر ویکسین لگوانے کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا: 

 

الئبریریاں، عدالتی عمارات یا ضروری شہری خدمات تک رسائی کے مقامات، جیسے ٹیکس بلوں کی ادائیگی یا بلڈنگ پرمٹ   •
 حاصل کرنے کے لیے 

سال سے کم عمر بچے، مگر تماشائیوں بشمول والدین اور سرپرستان کو ویکسین    18کسی منظم شدہ کھیل میں حصہ لینے والے  •
 لگوانے کا ثبوت الزمی طور پر دکھانا ہو گا۔

 ڈے کیئر، چائلڈ کیئر اور سوشل سروسز کے لیے استعمال ہونے والے کرایہ کے مقامات  •

 رسومات اور تجہیز و تکفین )صرف تقریبات( شادی کی تقریبات، مذہنی سروسز/  •

 ذاتی رہائش گاہ پر منعقد کیے جانے والے اجتماعات  •

 بیرونی مقامات پر تقریبات  •
 

ویکسین کے سرٹیفیکیٹ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرانے میں معاونت کے لیے، حکومت اونٹاریو کے پاس دستیاب وسائل کے  
 میں دستیاب ہے۔  حکومِت اونٹاریو کے قواعد موجود ہے۔ مکمل تفصیًلت کاروباری اداروں کے لیے رہنمائی بارے میں

  
 ثبوت سٹی کی سہولت گاہوں میں ویکسین لگوانے کے قابل قبول 

ویکسین لگوانے کی حیثیت کے ثبوت کے مندرجہ ذیل طریقوں کو اس وقت قبول کیا جائے گا جب وہ سٹی آف برامپٹن کی سہولت گاہوں میں 
 آتے وقت اپنے ساتھ ذاتی شناخت کا کوئی اضافی ثبوت بھی الئیں گے: 

  
سے یا پراوینشل ویکسین بکنگ الئن کو   ویکسین پورٹل  19-کووڈ یہ صوبے کی آن الئن ویکسین کی مدافعت کے ثبوت کی رسید:  ۔1

  پر ٹیلیفون کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔  1.833.943.3900
  
میں متعارف کرا رہی ہے۔ ویکسین کی  2021حکومت اونٹاریو اس اختیارکو اکتوبر  اونٹاریوں کی اضافہ شدہ ویکسین کی ڈیجیٹل رسید: ۔2

ڈیجیٹل رسید کو آپ اپنے موبائل فون میں رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویکسین 
 اختیار کے حوالے سے مزید معلومات دستیاب ہونے پر فراہم کر دی جائے گی۔ لگائی گئی ہے۔ اس 

 
 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://covid19.ontariohealth.ca/
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