
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

COVID-19ના ઉપદ્રવન ેફલેાતો િોકવા માટ ેસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન બાિ, િસે્ટૉિન્ટ અન ેખાદ્ય પદાર્થો વચેતી 

સ ંસ્ર્થાઓન ેઇન-પસસન (એટલકે ેરૂબરૂમાં અપાતી) સવેાઓ બંધ કિવાની જાહિેાત કિી છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિઓ (16 માચસ 2020) – COVID-19ના ઉપદ્રવન ેફેલાતો િોકવા માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન બાિ, િેસ્ટૉિન્ટ અને ખાદ્ય 

પદાર્થો વેચતી સ ંસ્ર્થાઓન ેઇન-પસસન (એટલેકે રૂબરૂમાં અપાતી) સવેાઓ બંધ કિવાની પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારિયોની આજે જાહેિ કિાયેલ 

સૂચના અનસુિતા પીલ પવલલક હલે્ર્થન ેસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સમર્થસન આપે છે.  

 

ઉપિાંત, પીલ પવલલક હેલ્ર્થ ભાિપવૂસક સૂવચત કિ ેછે ક ેનાઇટ ક્લલસ, મૂવી વર્થએટિો અને કન્સટસના વને્યૂઝ 17 માચસ 2020ના િોજ િાતે 

12:01ર્થી બંધ િહે. 

પીલ પવલલક હલે્ર્થ સવજેણન ેસામાવજક વ્યવહાિોમાં અંતિ િાખવાનું (social distancing) આહ્વાહન કિ ેછે. સામાવજક વ્યવહાિોમાં 

અંતિ િાખવું એટલે શાિીરિક સંપકસ ટાળવો અન ેઅન્ય લોકોર્થી એક સલામત અંતિ (આશિે ૨ મીટિ) િાખવું.  

 

પીલ પવલલક હલે્ર્થ અવત ભાિપૂવસક ભલામણ કિ ેછે કે િહવેાસીઓ જેઓએ યુનાઇટેડ સ્ટટે્સ સવહત કૅનડેા બહાિ પ્રવાસ કયો હોય તેઓએ 14 

રદવસ સુધી પોતાની જાતને અળગી િાખવી (isolate) જોઇએ. 

 

જોવામાં આવ ેછે ક ેજ્યાિે િેસ્ટૉિન્ટ, બાિ અન ેખાદ્ય પદાર્થો વેચતી સ ંસ્ર્થાઓએ અગાઉર્થી જ લોકકલ્યાણની ભાવનાર્થી સ્વેચ્છાએ પીલના 

વનવાસીઓન ેસુિવિત િાખવા હેત ુપોત ેકેવી િીતે વપેાિ કિ ેછે તમેાં ફેિફાિો લાવ્યા છે, એવી કોઇ પણ વપેાિી પેઢી જે પ્રોવવન્સ અર્થવા પીલ 

પવલલક હલે્ર્થની ભલામણોનું ઉલ્લંઘન કિશ ેતેઓએ હલે્ર્થ પ્રોટેક્શન એન્ડ પ્રમોશન ઍક્ટ (Health Protection and Promotion Act) 

હેઠળ ર્થયેલ હુકમની અવગણના કિેલ ગણાશે. 

 

વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન નગિજનોને સ્ર્થાવનક ખાદ્ય સવેા સ ંસ્ર્થાઓને ટકે આઉટ અને વપક અપ જેવા ઉપલલધ વવકલ્પોનો ઉપયોગ કિીને ટેકો 

આપવા પ્રોત્સાવહત કિ ેછે. 

 

વસટીની સેવાઓ અને બંધ િહેલ સવલતો અને પ્રોગ્રામમંગ વવશે વબલકુલ તાજેતિના અપડેટ્સ અને વાિંવાિ પૂછાતા પ્રશ્નો 

(FAQs) માટે અહીં www.brampton.ca/covid19 ની મુલાકાત લેવા વવનંતી છે. 

 

પીલ પવલલક હેલ્ર્થ માવહતી પિર્થી અદ્યતન માવહતી માટે મુલાકાત લો: www.peelregion.ca/coronavirus. 

 

અવતિણ 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|f31d433df86e4148062108d7c9ee5f75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g=&reserved=0


 

 

 

"આગળ વધવા અને સમાજમાં COVID-19 ના ઉપદ્રવનો ફેલાવો િોકવામાં સહાય માટે ઝડપી, સામવૂહક પગલાંની જરૂિ છે. વસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન સમાજની સુિિાને અવગ્રમતા આપવા હેત,ુ પીલ પવલલક હલે્ર્થ દ્વાિા આજે આપેલ ભલામણોને સંપૂણસપણ ેસમર્થસન આપ ેછે જેમાં 

િેસ્ટૉિન્ટ, બાિ અન ેકૉરફ શૉપ્સ સવહતની તમામ ખાદ્ય પદાર્થસ વેચતી સ ંસ્ર્થાઓની ડાઇન-ઇન સવેાઓને હંગામી ધોિણ ેબંધ કિવાની છે. વસટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન COVID-19 સામ ેલેવાયેલ અભૂતપવૂસ પગલાંનો પ્રભાવ લોકોના જીવન પિ ઓછોમાં ઓછો ર્થાય તે માટે પ્રવતબદ્ધ છે. આ 

સમયે આપણ ેસહુ એક જ સમુદાય તિીક ેસંપીને િહીએ તે અવતમહત્ત્વપૂણસ છે અને હું આવતા સપ્તાહોમાં આપણ ેજે િીતે આગળ વધીશું તેમાં 

જાહેિ જનતાનો ટેકો મળતો િહે તવેી માંગણી કરં છું. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌર્થી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે લોકો. 

અમને ઊજાસ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાંર્થી, અમે િોકાણ માટે આ કર્સણનું કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાસવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સારે્થ Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સંપકસ : 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

