
 
 

 

 

 اجراء فوری برائے
 

کے پہلے تصدیق شدہ    (19-کوِوڈ) کرونا وائرس برامپٹن ٹرانزٹ میں 
 کیس کے متعلق سٹی آف برامپٹن کا بیان 

 
 2020مارچ  24منگل، 

 
مارچ کو سٹی آف برامپٹن کو آگاہ کیا گیا کہ ہماری کالرک سہولت گاہ کے ایک ٹرانزٹ آپریٹر کا کرونا وائرس  23بروز پیر،  

 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کا پہال تصدیق شدہ کیس ہے۔ کی بیماری
 

 رکھا ہوا ہے۔ ن میں(الگ تھلگ )آئسولیشہماری ٹیم اس آپریٹر کے ساتھ رابطے میں ہے، جس نے گھر پر خود کو 
 

اور اپنے مالزمین اور  ہے لین ترجیح متاثرہ شخص اور اس کے خاندان کو معاونت فراہم کرناسٹی کی او   جب ایسے وقت پر
 جاری رکھنا ہے۔ کا عمل کمیونٹی کی حفاظت و صحت کی حفاظت

 
ور اس وقت سے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں فوًرا پیل پبلک ہیلتھ سے رابطہ کیا ا نےجیسے ہی سٹی کو آگاہ کیا گیا، عملے 

ہے۔ پبلک ہیلتھ اس آپریٹر کے ساتھ قریب رہنے والے مالزمین سے براہ راست رابطہ کر رہا ہے۔ رابطہ شدہ مالزمین کو اگلے 
مات دن کے لیے خود کو تنہا کرنے کے متعلق ہدایات اور عال 14اقدامات، بشمول انہیں وائرس سے سامنا ہونے کی وجہ سے 

کی نگرانی، کے حوالے سے پبلک ہیلتھ کی جانب سے مشاورت موصول ہو گی۔ پیل پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ٹرانزٹ بس پر 
 سواریوں کو اس سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہو گا، جو عام کمیونٹی کو ہوتا ہے۔

 
 :تھا مارچ کو درج ذیل روٹس پر کام کیا 13ور  ا 12، 11، 10آپریٹر نے  مذکورہ اس وقت پر، اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ

 سٹیلیز 11 •
 ہیئرفورڈ 51 •
 رے السن  53 •
 ارولیس چ 57 •
 

 پیل پبلک ہیلتھ اور سٹی آف برامپٹن تفصیلی اوقات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
 

جنہیں کسی قسم کی عالمات کا سامنا نہیں، اپنے روزانہ  مندرجہ باال دنوں میں زیر نظرثانی بسوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو،
عالمات کا سامنا ہو، تو براہ کرم  ممکنہ کے معموالت جاری رکھنے چاہیں اور پبلک ہیلتھ کو کال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو

 کریں۔  پر کال  911پیل پبلک ہیلتھ کو کال کریں۔ اگر آپ کو ہنگامی طبی معاونت درکار ہو، تو براہ کرم 
 

سٹی کمیونٹی کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم اپنے مالزمین، گاہکوں اور کمیونٹیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد دینے کے 
 جاری رکھیں گے۔  تمام ممکنہ اور متعلقہ اقدامات پر عمل درآمدلیے 
 

ں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں،  صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہی
  24گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ اس وقت، ہم ہر  48آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

گھنٹے کے بعد تمام جگہوں سے جراثیم کو صاف کر رہے ہیں۔ سہولت گاہوں اور ٹرمینل کے لنچ رومز، میزوں، کأونٹرز اور 
    دورازے کے ہینڈلز کو دن میں دو مرتبہ صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔

 
 کے لیے سماجی فاصلہ بندی کو ممکن بنانے کے لیے: مسافروںآپریٹرز اور 



 

 

 میں سواریوں کو آدھی نشستوں کی گنجائش تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بس  •
  پچھلے دروازے سے داخلہ اور بغیر کرایے کے سفر زیر اطالق ہیں۔ اس کے عالوہ، ہم آپریٹرز اور سواریوں کے درمیان •

ت پذیری کی ڈیوائسز پیدا کرنے کے لیے پالسٹک کی زنجیر جیسی رکاوٹ رکھ رہے ہیں، جبکہ اگلے دروازوں سے حرک فاصلہ
 رہے گی۔ موجود کے داخلے کی جگہ

زیادہ مصروف روٹس پر ُجڑی ہوئی بسیں چالئی جا رہی ہیں، تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھ  •
 سکیں۔ 

 وں پر نہ بیٹھیں۔سیٹوں پر پیلی ٹیپ کے ساتھ نشان لگایا گیا ہے اور مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان سیٹ •
 

ہے۔ جیسا کہ ان کی تحقیق جاری ہے، نئی  رکھے ہوئے پیل پبلک ہیلتھ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا جاری ،سٹی
 معلومات دستیاب ہوتے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔ 
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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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