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એપ્રિલ 3, 2020 

બ્રમે્પટન ટ્રાપ્રઝિટમાાં બીજા કઝફમ્્ડ (પાક્કા)  

COVID-19 કસે પર સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ાં પ્રનવદેન 

ગ રુવાર, એપ્રિલ 2 નાાં રોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેમાપ્રિતગાર કરવામાાં આવ  ્ાં િત ાં ક ેતેની સઝે્લવૂ્ ફેપ્રસપ્રલટીના ટ્રાપ્રઝિટ ઓપરટેરન ાં 

COVID-19 પરીક્ષણ િકારાત્મક (પોપ્રિટટવ) આવ  ્ાં િત ાં. આ બ્રેમ્પટન ટ્રાપ્રઝિટનો બીજો કઝફમ્્ડ કેસ છે. 

આ સમ્ે, સીટીની ટોચની અગ્રતા આ વ્પ્રક્ત અને તઓેના ક ટ ાંબીજનોન ેસિા્તા પૂરી પા્વાની, અને અમારા કમડચારીઓ, ગ્રાિકો અને 

આપણાાં સમ દા્ન ાં આરોગ્્ અને સ રક્ષાન ેસાંરક્ષણ પૂરુાં પા્વાની મદદ ચાલ  રાખવાની છે. 

સીટીન ેજાણ થઇ એટલે તરત જ, કમડચારીઓ સપ્રિ્ારી તપાસ કરવા માટે આગામી પગલાઓ પ્રનર્ાડટરત કરવા પીલ પપ્રલલક િલે્થ સાથ ે

િવતૃ્તમ્ થ્ા. 

એ જાણવામાાં આવ  ્ાં િત ાં કે ઓપરટેરે શપ્રનવાર, માચડ 28 નાાં રોજ નીચેના રૂટ્સ પર કામ ક  ્ું િત ાં: 

• રૂટ 2 મેઇન 

• રૂટ 501 િ મ ક્વીન 

• રૂટ 505 િ મ બોવા ડ્ 

પીલ પપ્રલલક િલે્થ આ ઓપરટેર સાથે ઘપ્રનષ્ઠ સાંપકડમાાં રિેલા સાંબાંપ્રર્ત લોકોનો સીર્ો સાંપકડ કરી રહ્ ાં છે. પપ્રલલક િલે્થ સાંપકડ કરેલા લોકોન ે

આગામી પગલાઓ અાંગ ેસલાિ આપશ,ે જેમાાં તેઓ સાંસગડમાાં આવ્ા ત્્ારથી 14 ટદવસ સ ર્ી સલે્ફ-આઇસોલેશનમાાં રિવેાની અન ેલક્ષણો 

પર દેખરખે રાખવાની સૂચના સામેલ છે. 

ઉપર જણાવેલા ટદવસોએ સમીક્ષા કરવામાાં આવેલી બસો પર િવાસ ક્ો િો્ તેવા લોકો જેઓને સારુાં લાગત ાં િો્, કોઇ લક્ષણો ના જણાતા 

િો્, તેઓએ પોતાની રોજીંદી ટદનચ્ાડ ચાલ  રાખવી જોઇએ અને પપ્રલલક િેલ્થન ેફોન કૉલ ના કરવો જોઇએ. જો તમને લક્ષણો પ્રવકસ ેતો, 

કૃપા કરી પપ્રલલક િલે્થને કૉલ કરો. જો તમન ેઇમરજઝસી મેટ્કલ સિા્તા જોઇતી િો્ તો, કૃપા કરી 911 નાંબર પર કૉલ કરો. 

પીલ પપ્રલલક િલે્થ એ પણ દશાડવે છે ક ેસામાઝ્ સમ દા્ને િો્ તનેા કરતા કોઇ વર્ારાન ાં જોખમ ટ્રાપ્રઝિટ બસ િવાસીઓન ેરિેત ાં નથી. 

સીટી સમ દા્ને ખાતરી કરાવે છે ક ેતે COVID-19 નાાં ફેલાવા સામ ેકમડચારીઓ, ગ્રાિકો અને સમ દા્ને સાંરક્ષણ આપવામાાં મદદ મેળવવા 

દરેક જરૂરી પગલ ાં લેવાન ાં ચાલ  રાખશે. 

વર્ાર ેસારી સફાઇ અન ેચેપનાશક સમ્પત્રક અમલમાાં રિે છે. આ સમ્ે, બસ સેપ્રનટાઇિ કરવાન ાં કામ દર 24 કલાકે થા્ છે. સગવ્ો અન ે

ટર્મડનલ લાંચરૂમ્સ, ટેબલ્સ, કાઉઝટસડ અને ્ોર િઝે્લ્સને ટદવસમાાં બ ેવખત સાફ અને સેપ્રનટાઇિ કરવામાાં આવી રહ્ાાં છે.   



 

 

ઓપરેટરો અન ેઉતારુઓ માટ ેશારીટરક અાંતર જાળવવાન ેસિા્રૂપ થવા, નીચેના પગલાઓ અમલમાાં છે: 

• બસ પર ઉતારુઓની ભાર ક્ષમતા અ્ર્ી બેઠકો સ ર્ી સીપ્રમત કરેલ છે. 

• રી્ર ્ોસડ (પાછળના ભાગના દરવાજાઓ) મારફત ેિવેશ અને ફ્રી ફસેડ (ભા્ા ચકૂવણી વગર િવાસ) અમલમાાં છે. વર્ માાં, મોપ્રબપ્રલટી 

ટ્વાઇસીસ (ચલા્માનતા સાર્નો) ર્રાવતા લોકો માટ ેફ્રઝટ ્ોસડ (આગળના દરવાજેથી) િવેશ ચાલ  રાખ્્ો છે ત્્ાર,ે ઓપરટેરો 

અન ેઉતારુઓ વચ્ચ ેજગ્્ા પૂરી પા્વા પ્લાપ્રટટકની ચેઇન જેવો અવરોર્ મૂકવામાાં આવ્ો છે. 

• બિ  વ્ટત રૂટ્સ પર, ઉતારુઓ બસમાાં િો્ તે વખત ેશારીટરક અાંતર જાળવવા ઉતારુઓની ક્ષમતામાાં સિા્રૂપ થવા આર્ટડક્  ્લેટે્ 

બસો મૂકવામાાં આવી છે. 

• બેઠકોને સાઇન બો્ડથી ઓળખવામાાં આવ ેછે અને ઉતારુઓન ેઆ બેઠકો પર ન બેસવાન ાં કિેવામાાં આવ  ્ાં છે. 

• વ્ટત કામકાજના કલાકો દરપ્રમ્ાન અન ેઅઠવાટ્ક રજાઓમાાં ઓછાાં વપરાશના રૂટ્સ પર સર્વડસ રદ કરવામાાં આવી છે. શારીટરક 

અાંતર જાળવવામાાં અન ેભી્ પર કાબ ૂરાખવામાાં સિા્તા મેળવવા સાંસાર્નો નવી ટદશામાાં સૌથી વ્ટત રૂટ્સ પર વાળવામાાં આવ્ા 

છે. 

સીટીએ પીલ પપ્રલલક િેલ્થ સાથે ઘપ્રનષ્ઠપણે કામ કરવાન ાં ચાલ  રાખ્  ્ાં છે. આ તપાસ ચાલી રિી છે ત્્ાર,ે નવી માપ્રિતી ઉપલલર્ થા્ એટલે 

તરત માપ્રિતી પૂરી પા્વામાાં આવશ.ે 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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