
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 
 

 

ઓન્ટરેિયો ગવર્મને્ટ ેસ્થાનિક એસસેર્મને્ટ સને્ટસસર્માાં પિીક્ષણ ક્ષર્મતા વધાિી છે ત્યાિ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટિ ેપોતાિા તર્માર્મ સીટી કર્મસચાિીઓિ ેCOVID-19 ર્માટ ેપિીક્ષણ કિાવવા કહ્યાં  

બ્રેમ્પટિ, ઓન્ટેરિયો (ર્મ ે25, 2020) – આજે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટિ પોતાિા તર્માર્મ સીટી કર્મસચાિીઓિે પોતાિા સ્થાનિક હેલ્થ યયનિટ ર્માિફત ે

COVID-19 ર્માટે પિીક્ષણ કિાવવા કહી િહ્યાં છે. સીટી ભલાર્મણ કિ ેછે કે COVID-19 િાાં દદી સાર્મે ઉઘાડા થયા હોવાિયાં અથવા તઓેિા 

સાંપકસર્માાં આવ્યા હોવાિયાં ર્માિતા હોય તેવા તર્માર્મ કર્મસચાિીઓએ પિીક્ષણ કિાવવયાં. આ નવિાંતી ઓન્ટેરિયો ગવર્મને્ટિી વધાિાિી પિીક્ષણ ક્ષર્મતા 

પૂરાં પાડવાિા અિે પિીક્ષણિી નવિાંતી કિિાિ તર્માર્મ વ્યનતતઓિયાં પિીક્ષણ કિાવવાિા નિણસય પછી કિવાર્માાં આવી છે. 

પીલ પનલલક હલે્થિે ઓન્ટેરિયો હલે્થિો નિદેશ ર્મળ્યો છે ક ેતેઓ સ્થાનિક એસેસર્મેન્ટ સને્ટિિી ર્મયલાકાત લેતી કોઇપણ વ્યનતતિયાં પિીક્ષણ 

તાત્કાનલક શરૂ કિ ેઅિે કોઇિે પણ પિીક્ષણ કિાવ્યા વગિ પાછા િ જવા દે. પિીક્ષણ કિાવવા ઇચ્છતા િહેવાસીઓ પાસે ટેલીહેલ્થ ઓન્ટેરિયો, 

પ્રાઇર્મિી કૅિ ક ેપનલલક હલે્થ દ્વાિા એસેસર્મેન્ટ સેન્ટિિી ભલાર્મણ હોવાિી જરૂરિયાત હવે નિલકયલ િહતેી િથી. 

આપણાં શહેિ બ્રમે્પટિર્માાં COVID-19 િો વળાાંક સપાટ કિવાર્માાં અિ ેફેલાવો િોકવાર્માાં ર્મદદરૂપ થવા શહેિિી સગવડોર્માાં અિ ેબ્રમે્પટિ 

ટ્રાનન્િટ પિ વધાિાિા સયિક્ષા ઉપાયો ર્માિફતે, અિ ેનવશાળ ર્મેદિીિે પ્રોત્સાનહત કિતા અથવા વ્યનતતઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અાંતિ િાખવાિયાં ર્મયશ્કેલ 

િિાવતા કાયસક્રર્મો અિે સવેાઓ િાંધ કિીિે સરક્રયપણે પગલાઓ ભિી િહ્યાં છે. 

આિોગ્ય ર્માંત્રાલય તર્માર્મ એસસેર્મને્ટ સને્ટસસિી યાદી પ્રોનવન્સિી વેિસાઇટ પિ ર્મૂકશ,ે જે સ્થળો સનહત હશ,ે જેથી કિીિ ેજાહેિ જિતા અિ ે

કર્મસચાિીઓ એસેસર્મેન્ટ સેન્ટસસ સહેલાઇથી શોધી શક ેછે. આપણાં શહેિ વધાિેલા પિીક્ષણો અિ ેર્મોિાઇલ એસેસર્મેન્ટ ર્માટ ેપ્રોનવન્સિી 

ગવર્મેન્ટિી કરટિદ્ધતાિે આવકાિ ેછે, અિે શહેિિી અનિવાયસ અિે નિણાસયક સેવાઓિા કાયસસ્થળોએ ર્મોિાઇલ એસેસર્મેન્ટ સગવડર્મય 

િિાવવા સ્થાનિક હોનસ્પટલો સાથે કાર્મ કિશ.ે 

બ્રેમ્પટિિા ટ્રેડ િોડસ અિ ેડાઉિટાઉિ બ્રેમ્પટિ BIA ર્માિફત,ે આપણાં શહેિ સ્થાનિક ધાંધાઓિ ેપ્રોત્સાનહત પણ કિશ,ે એ નવિાંતી કિવા કે 

તાજેતિિા અઠવારડયાઓર્માાં ફિી ખયલેલા ધાંધાઓર્માાં કાયસિત કર્મસચાિીઓ પણ પિીક્ષણ કિાવવા આગળ આવે. 

અવતિણો (તવૉટ્સ): 

“ર્મેં ગઇકાલે પ્રીનર્મયિ સાથે વાત કિી અિે હય ાં સર્મગ્ર પ્રોનવન્સર્માાં પિીક્ષણ ક્ષર્મતાર્માાં વધાિાથી પ્રોત્સાનહત થયો હતો. અર્મ ેગવર્મને્ટિી નવિાંતીિે 

ધ્યાિર્માાં લઇ િહ્ાાં છીએ કે લક્ષણિનહત લોકો COVID-19 ર્માટ ેપિીક્ષણ કિાવ,ે જેથી કિીિ ેબ્રમે્પટિ COVID-19 િો ફેલાવો િોકવાિા 

હેતયસિ સીટી કર્મસર્મચાિીઓિ ેપિીક્ષણ ર્માટ ેનવિાંતી કિીિે ઓન્ટેરિયોર્માાં ઉદાહિણરૂપ િિવાર્માાં આગેવાિી કિ.ે” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉિ (Patrick Brown), ર્મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટિ 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટિ COVID-19 સાર્મ ેપ્રનતરક્રયા કિવા આપણાાં સ્થાનિક આિોગ્ય ભાગીદાિો અિ ેઆપણાાં ર્મજૂિ ભાગીદાિો સાથે સહયોગ 

સાધી િહ્યાં છે અિ ેઅર્મે જાણીએ છીએ કે વધાિાિા પિીક્ષણો બ્રેમ્પટિિી વસ્તી પિ, ખાસ કિીિ ેઆપણાાં અનિવાયસ અિ ેનિણાસયક સવેા 

કર્મસચાિીઓ ર્માટે આ વાઇિસિો પ્રભાવ ઘટાડવાર્માાં ભૂનર્મકા ભજવી શક ેછે. સાથે ર્મળીિે, આપણે વળાાંક સપાટ કિવા અિે ફેલાવો િોકવા ર્માટ ે

કાર્મ કિવાિયાં ચાલય િાખીશયાં.” 

- ડેનવડ િારિક (David Barrick), ચીફ એડનર્મનિસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટિ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ontario.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi/6vPNPamzWkdedO


 

 

“આ ર્મહાર્માિી દિનર્મયાિ સર્મગ્ર બ્રમે્પટિર્માાં િહવેાસીઓિ ેસ્થળાાંતિ કિાવતી એક નિણાસયક સવેા તિીક,ે અર્માિા કાયસકિો પોતાિી િોકિીથી અિ ે

આગવી હિોળે ર્મહિેતભિી કાર્મગીિી કિી િહ્ાાં છે. આપણ ેવળાાંક સપાટ કિવા સાથ ેર્મળીિ ેકાયસિત છીએ ત્યાિ,ે અર્મે અગર્મચેતીિા ભાગરૂપે 

અર્માિા સભ્યોિયાં પહેલેથી સરક્રય િિીિ ેપિીક્ષણ કિાવવા સાથ ેસાંર્મત છીએ જેથી કિીિે અર્મ ેતેઓિ ેઅિે આપણાાં ટ્રાનન્િટ ઉતારઓિ ેસયિનક્ષત 

િાખી શકીએ છીએ.” 

- ફ્રને્ક વાિી (Frank Vani), પ્રર્મયખ, અર્મૈલ્ગર્મટેેડ ટ્રાનન્િટ યયનિયિ, લોકલ 1573 

“અર્માિા પહેલી હિોળિા કાયસકિો જરૂિી પગલાઓ ભિી િહ્ાાં છે જેથી કિીિે અર્મ ેઆ COVID-19 ર્મહાર્માિીિે સીધેસીધા પહોંચી વળી 

શકતા હોવાિી ખાતિી કિાવી શકાય. પ્રોનવન્સે પિીક્ષણ ર્માટ ેવધાિેલી ક્ષર્મતાિ ેધ્યાિર્માાં લેતા, અર્મ ેઆપણાાં સભ્યોિે લક્ષણો િ હોય તો પણ 

પિીક્ષણ કિાવવા દૃઢપણે પ્રોત્સાનહત કિીએ છીએ, જેથી કિીિ ેઅર્મે આ વાઇિસિો ફેલાવો ઘટાડી શકીએ છીએ.” 

- પૉલ લૅકમ્્ટ ે(Paul Lecompte), પ્રર્મયખ, બ્રેમ્પટિ પ્રોફેશિલ ફાયિ ફાઇટસસ એસોનસએશિ, લોકલ 1068 

“અર્માિા સભ્યો આ પડકાિભયાસ સર્મય દિનર્મયાિ શહેિિે સવેાઓ નવતરિત કિવા ફાળો આપવાિયાં ચાલય િાખી િહ્ાાં છે અિે અર્મ ેઅર્માિા સભ્યોિ ે

ઉકેલિો ભાગ િિવા પ્રોત્સાનહત કિી િહ્ાાં છીએ જેથી કિીિે આપણે વહેલાર્માાં વહેલી તક ેનિયનર્મત કાર્મધાંધા તિફ પિત ફિી શકીએ. વધાિાિયાં 

પિીક્ષણ ઉપલલધ થવાથી, અર્મ ેભલાર્મણ કિીએ છીએ ક ેસભ્યો પિીક્ષણ કિાવ ેજેથી કિીિે આપણે COVID-19 સાર્મે જીતવાર્માાં આપણો 

ભાગ ભજવી શકીએ.” 

- કિેેરડયિ યયનિયિ ઓફ પનલલક એમ્્લોઇસ, લોકલ 831 
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નર્મરડયા સાંપકસ: 

ર્મોનિકા દયગ્ગલ  

કોઓર્ડસિેટિ, નર્મરડયા એન્ડ કમ્યયનિટી એંગેજર્મેન્ટ  

વ્યૂહાત્ર્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટિ 

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