
 

 

بس اسٹاپس اور   اور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بسوں کے اندر  پرزور  برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں سے 
 ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہنیں 

  

نان میڈیکل اونٹیریو کی حکومت اور ریجن آف پیل نے پبلک ٹرانزٹ پر سفر کرنے والے تمام مسافروں کو  – ( 2020مئی  22برامپٹن، آن )
ماسک پہننے کی تجویز دی ہے جبکہ مسافروں کو ایک دوسرے کے درمیان مناسب جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے میں بھی مشکالت کا 

اپنے عملہ اور رہائشیوں کی صحت اور حفاظت، سٹی کے لیے انتہائی اہم ہے اور مسافروں سے پرزور گزارش کی   سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 
 پر نان میڈیکل ماسک پہنے رکھیں۔اندر، بس اسٹاپس اور ٹرمینلز  کی وجہ سے برامپٹن ٹرانزٹ کی بسوں کے 19-کووڈ جاتی ہے کہ وہ

  6مسافروں کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر موجودگی کے دوران اور بسوں میں بیٹھنے اور اترنے کے دوران 
  اصلہ الزمی برقرار رکھیں۔ میٹر( کا باہمی جسمانی ف 2فٹ )

 مالحظہ کریں۔ ویب سائٹ  اور گورنمنٹ آف اونٹیریو کی  ویب سائٹ  نان میڈیکل ماسک کے بارے میں معلومات کے لیے، ریجن آف پیل کی

 کے لیے حفاظتی اقدامات 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  

ں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثالا ہینڈ  کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافرو
 سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ الئیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

 
سی منیجمنٹ آفس کے ساتھ  خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجین 

مالحظہ کریں اور سروس اپ   www.brampton.ca/covid19قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 
قسم کے سواالت  کو فالو کریں۔ کسی   @ bramptontransitپر  Twitterپر جائیں یا  www.bramptontransit.comڈیٹس کے لیے 

  پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 

 اقتباسات 
"سٹی اپنی کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو انتہائی مقدم رکھتا ہے۔ میں برامپٹن ٹرانزٹ کے تمام مسافروں سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ  

ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کریں اور برامپٹن ٹرانزٹ کی بسوں میں اور بس اسٹاپس اور  وہ اونٹیریو گورنمنٹ اور ریجن آف پیلز کی 
 کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔"  19-ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہنیں۔ ہم سب مل جل کر ہی کووڈ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

و نقل و حمل کے محفوظ مواقع فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے، مگر ہم اپنے ٹرانزٹ  "سٹی آف برامپٹن، برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں ک
آپریٹرز کو بھی کام کے محفوظ حاالت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسافروں سے  

 پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔"  پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اونٹیریو گورنمنٹ اور ریجن آف پیل

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG/BCuRX9+2qQyh4xq6HBI7zd8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL+Jybf/8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

