ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ -19) ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (ਵੈਬਸਾਈਟ))
ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਅਪਡੇਟ: ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲਿੰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ।

• ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ 1,492 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
		 ਅਸਥਾਈ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼
		 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
		 ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣ ਦੀ। ਜਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਖੁਲਨ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਲਿੰਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ
ਦੀਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ ਹੈਂਡੀਡਾਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ
ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ
ਦੀਆਂ ਲੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ
ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਡਾਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਵਿਨ ਡੇਸਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਹੱਥ ਧੋਂਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਂ
ਛੂਹੋ।

ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਵਿਚ ਖੰਘੋ ਜਾਂ ਛਿੱਕੇ।

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਘਰ ਰਹੋ।

ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ -19) ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (ਵੈਬਸਾਈਟ))
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ
ਸੀਮਾਵਾਂ:

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲਿੰਕ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਂਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
• ਸੀਬੱਸ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਘਟਾਉਣਾ

ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸੀਬੱਸ, ਬੱਸ, ਸਕਾਈ-ਟ੍ਰੇਨ, ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸੀਬੱਸ ਨਿੱਤ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮੇਤ)
			 • ਦਿਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੀਬੱਸ ਲੋਂਸਡੇਲ ਕਵੇਅ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:45 ਵਜੇ ਚਲੇਗੀ।
• ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟੇਗੀ।
• ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ, 18 ਬੱਸ ਰਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
			 • ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ: 15, 32, 50, 68, 105, 131, 132, 143, 222, 480, 414, R3.ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ
				 ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
			 • ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਨਾਈਟਬੱਸ ਰਸਤੇ: N8, N15, N17, N22, N24, N35.
• ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ 47 ਰਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ
ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਟ੍ਰਾਂਸ-ਲਿੰਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰੇਲ ਦਾ
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ।
• ਬੁੱਧਵਾਰ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੋਂ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਕ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਸੀ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ।
• ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕੰਪਾਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਟੇਡੀਅਮ-ਚਾਈਨਾਟਾਉਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੰਪਾਸ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

