
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ત્રીજા કઝફમ્્ડ (પાક્કા) COVID-19 કસે પર સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ાં ન્નવદેન 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (એન્િલ 10, 2020) – તા. એન્િલ 9 નાાં રોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને માન્િતગાર કરવામાાં આવય ાં િત ાં ક ેતેની સઝે્લવૂ્ 

ફેન્સન્લટીના ટ્રાન્ઝિટ ઓપરટેરન ાં COVID-19 પરીક્ષણ િકારાત્મક (પોન્િરટવ) આવય ાં િત ાં. આ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનો ત્રીજો કઝફમ્્ડ કેસ છે. 

આ સમયે, સીટીની અગ્રતા આ વયન્ક્ત અન ેતેઓના ક ટ ાંબીજનોને સિાયતા પૂરી પા્વાની, અને અમારા કમડચારીઓ, ગ્રાિકો અને આપણાાં 

સમ દાયન ાં આરોગ્ય અને સ રક્ષાને સાંરક્ષણ પૂરાં પા્વાની મદદ ચાલ  રાખવાની છે. 

સીટીન ેજાણ થઇ એટલે તરત જ, કમડચારીઓ સન્િયારી તપાસ કરવા માટે આગામી પગલાઓ ન્નર્ાડરરત કરવા પીલ પન્લલક િલે્થ સાથ ે

િવતૃ્તમય થયા. 

અસર પામેલી વયન્ક્તએ છેલ્લે એન્િલ 3 નાાં રોજ નીચેના રૂટ્સ પર કામ કય ું િત ાં: 

• રૂટ 501 િ મ ક્વીન 

• રૂટ 502 િ મ મેઇન 

ઉપર જણાવેલા રદવસે સમીક્ષા કરવામાાં આવેલી બસો પર િવાસ કયો િોય તવેા લોકો જેઓન ેસારાં લાગત ાં િોય, કોઇ લક્ષણો ના જણાતા 

િોય, તેઓએ પોતાની રોજીંદી રદનચયાડ ચાલ  રાખવી જોઇએ અને પન્લલક િેલ્થન ેફોન કૉલ ના કરવો જોઇએ. જો તમને લક્ષણો ન્વકસ ેતો, 

કૃપા કરી પન્લલક િલે્થને કૉલ કરો. જો તમન ેઇમરજઝસી મેર્કલ સિાયતા જોઇતી િોય તો, કૃપા કરી 911 નાંબર પર કૉલ કરો. પીલ પન્લલક 

િેલ્થ એ પણ દર્ાડવે છે કે સામાઝય સમ દાયને િોય તનેા કરતા કોઇ વર્ારાન ાં જોખમ પન્લલક ટ્રાન્ઝિટ બસ િવાસીઓન ેરિેત ાં નથી. 

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

દરેક જરૂરી પગલ ાં લેવાન ાં ચાલ  રાખરે્. વર્ાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેન્નટાઇઝિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રિે છે. આ સમયે, 

સેન્નટાઇિેર્ન કામગીરી દર 24 કલાક ેથાય છે. સગવ્ો અને ટર્મડનલ લાંચરૂમ્સ, ટેબલ્સ, કાઉઝટસડ અને ્ોર િેઝ્લ્સને રદવસમાાં બે વખત સાફ 

અન ેસેન્નટાઇિ કરવામાાં આવી રહ્ાાં છે.   

ઓપરેટરો અન ેઉતારઓ માટ ેર્ારીરરક અાંતર જાળવવાન ેસિાયરૂપ થવા, નીચેના પગલાઓ અમલમાાં છે: 

• બસ પર ઉતારઓની ભાર ક્ષમતા અ્ર્ી બેઠકો સ ર્ી સીન્મત કરેલ છે. 

• રીયર ્ોસડ (પાછળના ભાગના દરવાજાઓ) મારફત ેિવેર્ અને ફ્રી ફસેડ (ભા્ા ચકૂવણી વગર િવાસ) અમલમાાં છે. વર્ માાં, મોન્બન્લટી 

ર્વાઇસીસ (ચલાયમાનતા સાર્નો) ર્રાવતા લોકો માટ ેફ્રઝટ ્ોસડ (આગળના દરવાજેથી) િવેર્ ચાલ  રાખ્યો છે ત્યાર,ે ઓપરટેરો 

અન ેઉતારઓ વચ્ચ ેજગ્યા પૂરી પા્વા પ્લાન્સ્ટકની ચેઇન જેવો અવરોર્ મૂકવામાાં આવયો છે. 

• બિ  વયસ્ત રૂટ્સ પર, ઉતારઓ બસમાાં િોય તે વખત ેર્ારીરરક અાંતર જાળવવા ઉતારઓની ક્ષમતામાાં સિાયરૂપ થવા આર્ટડક્ય લેટે્ 

બસો મૂકવામાાં આવી છે. 

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



 

 

• વયસ્ત કામકાજના કલાકો દરન્મયાન અન ેઅઠવાર્ક રજાઓમાાં ઓછાાં વપરાર્ના રૂટ્સ પર સર્વડસ રદ કરવામાાં આવી છે અને 

ર્ારીરરક અાંતર જાળવવામાાં અને ભી્ પર કાબ ૂરાખવામાાં સિાયતા મેળવવા સાંસાર્નો નવી રદર્ામાાં સૌથી વયસ્ત રૂટ્સ પર વાળવામાાં 

આવયા છે. 

 

 

સીટીએ પીલ પન્લલક િેલ્થ સાથે ઘન્નષ્ઠપણે કામ કરવાન ાં ચાલ  રાખ્ય ાં છે. આ તપાસ ચાલી રિી છે ત્યાર,ે નવી માન્િતી ઉપલલર્ થાય એટલે 

તરત માન્િતી પૂરી પા્વામાાં આવર્.ે 
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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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