
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં જુલાઇ 2 થી બસમાાં ભાડુાં ચકૂવણી અન ેઆગળના દરવાજાથી પ્રવશે ફરીથી શરૂ કરવામાાં 

આવશ,ે અન ેનોન-મડેડકલ માસ્ક્સ પહરેવા અન્નવાર્ય બનશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેડરર્ો (જૂન 3, 2020) – આજે, મેર્ર પૅડટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) અન ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના 

ડરઓપનીંગ અને ડરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપ ેસાંખ્ર્ાબાંધ પગલાઓની ઘોષણા કરી. ગુરુવાર, જુલાઇ 2 થી, ભાડુાં ચૂકવણી અન ેબસમાાં આગળથી 

પ્રવેશ ફરીથી શરૂ કરવામાાં આવશે. પીલ પન્લલક હલે્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં માસ્ક્સ પહેરવાની કડક ભલામણને 

અનુસરતા, જુલાઇ 2 થી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉતારુઓ અન ેઓપરટેરો માટ ેબસોમાાં અન ેટર્મયનલ્સ પર નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ પહરેવા 

અન્નવાર્ય બનશે. 

ઉતારુઓ અને કમયચારીઓનુાં આરોગ્ર્ અને સુરક્ષા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ અન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન માટ ેટોચની અગ્રતા ધરાવે છે, અન ેતે બાંનેની 

ખાતરી કરાવતી વખત ેઆ ફેરફારો અમલી બનશ.ે 

ભાડુાં ચકૂવણી 

જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીને બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટની બધી બસોમાાં ભાડુાં ચૂકવવુાં જરૂરી બનશ.ે ઉતારુઓન ેસાંપકયરન્હત ચૂકવણી સ્કવરૂપે પોતાનુાં ભાડુાં 

ચૂકવવા પોતાના PRESTO કાડયનો ઉપર્ોગ કરવા પ્રોત્સાન્હત કરવામાાં આવ ેછે. ભાડાને લગતી પૂરી ન્વગતો માટે, અહીં ન્્લક કરો. 

વર્ોવૃદ્ધ વડીલો માટ ેપહોંચ ર્ોગ્ર્ ટ્રાન્ઝિટ પૂરુાં પાડવુાં એ શહેર માટ ેટોચની અગ્રતા છે, અને COVID-19 નાાં પ્રભાવને ધ્ર્ાનમાાં લેતા, બધાાં 

સડિર્ સીન્નર્ર આઇડી કાડયની સમાન્પ્ત તારીખ અચો્કસ સમર્ સધુી મોકૂફ રાખવામાાં આવી છે. ટ્રાન્ઝિટ ટમીનલ્સ પર કસ્કટમર કાઉઝટસય 

જુલાઇ 2 પહેલાાં ફરીથી ખોલવામાાં આવશ.ે તે ઉપલલધ થાર્ એટલે અમ ેઅદ્યતન માન્હતી પૂરી પાડીશુાં. 

વષય 2020 માટ ેદરખાસ્કત હેઠળના ભાડામાાં ફેરફારો આગળ સૂચના આપવામાાં ન આવે ત્ર્ાાં સુધી મોકૂફ રાખવામાાં આવ્ર્ા છે. 

આગળના દરવાજાથી પ્રવશે 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીન ેબધાાં ઉતારુઓને બસમાાં આગળના દરવાજાથી પ્રવેશવાની છૂટ આપશે. ઉતારુઓએ પાછળના 

દરવાજાથી બહાર નીકળવાનુાં રહેશે. ઉતારુઓને એકબીજાથી બે મીટર (છ ફૂટ) દૂર રહીન ેભૌન્તક અાંતરના પગલાઓ જાળવવાનુાં, પોતાના હાથ 

વારાંવાર ધોવાનુાં, અને પોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં અન ેછીંકવાનુાં ર્ાદ અપાવ ેછે. 

નોન-મડેડકલ માસ્ક્સ 

પીલ પન્લલક હલે્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં માસ્ક્સ પહેરવાની કડક ભલામણને અનુસરતા, જુલાઇ 2 થી બ્રમે્પટન 

ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉતારુઓ અને ઓપરટેરો માટે બસોમાાં અને ટર્મયનલ્સ પર -મેડડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અન્નવાર્ય બનશ.ે 

માસ્ક્સ પહરેવા અન્નવાર્ય રહેશ ેત્ર્ારે, બ ેવષયથી નીચેના અથવા અશ્ત બાળકો કે પોતાને માસ્કક પહેરતા રોકે તવેી અઝર્ તબીબી ન્સ્કથન્તઓ 

ધરાવતા બાળકોએ માસ્કક પહેરવા જરૂરી રહેશ ેનહીં. 

તમારા નોન-મેડડકલ માસ્કક ર્ોગ્ર્ રીતે પહેરવા, બસેાડવા, કાઢી નાખવા અન ેસાફ રાખવાની રીત સન્હત, નોન-મેડડકલ માસ્ક્સના સાંદભયમાાં વધ ુ

માન્હતી માટ,ે પીલ પન્લલક હેલ્થની વેબસાઇટ અન ેગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોની વેબસાઇટ જુઓ.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a4


 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાર્ો 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્કવચ્છતા (સેન્નટાઇઝિાંગ) સમર્પત્રક અમલમાાં રહ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ર્ તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટયમઝે્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચપેરન્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાકે સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

સખત સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો અને ટર્મયનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

સીટી માસ્કક પહેર્ો હોર્ તો પણ ઉતારુઓન ેબસોમાાં, ટર્મયનલ્સ અન ેબસ સ્કટોપ્સ પર વ્ર્ન્્તઓ વચ્ચે ભૌન્તક અાંતર જાળવવાનુાં આચરણ ચાલુ 

રાખવાની ન્વનાંતી કર ેછે. ઉતારુઓને પ્રવાસ કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત ડડસઇઝફે્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથય), જેમ ક ેહઝેડ સનેટેાઇિર ક ે

વાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ ર્ાદ અપાવે છે. 

પીલ પન્લલક હલે્થના માગયદશયન પ્રમાણે, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન દરેક વ્ર્ન્્તન ેનોન-મેડડકલ માસ્કક પહેરવા પ્રોત્સાન્હત કરે છે, ખાસ કરીન ેએવા 

સ્કથળોએ જર્ાાં વ્ર્ન્્તઓ વચ્ચ ેભૌન્તક અાંતર જાળવવુાં પડકારભરુ્ું હોઇ શકે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દખેરેખ ચાલુ રાખવા પીલ 

પન્લલક હલે્થ અને બ્રમે્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ ઓડફસમાાં પોતાના ભાગીદારો સાથ ેઘન્નષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. ન્નર્ન્મત અદ્યતન 

માન્હતી મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ેwww.bramptontransit.com  જોતા રહો અથવા સર્વયસ 

અપડે્ સ માટ ેન્્વટર પર @bramptontransit ને અનસુરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકય કેઝરને 905.874.2999 નાંબર 

પર પૂછી શકાર્ છે. 

અવતરણો (્વૉ્સ): 

“આપણે COVID-19 મહામારી દરન્મર્ાન પોતાન ેઅને અઝર્ દરકે વ્ર્ન્્તન ેસુરન્ક્ષત રાખવા સાથ ેમળીને કામ કરવાની જરૂર છે. જો તમે 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના ઉતારુ હો તો, હુાં તમને બસોમાાં અને ટર્મયનલ્સ પર નોન-મેડડકલ માસ્કક ખરીદવાની અને પહેરવાની, અન ેદરેક વ્ર્ન્્તના 

આરોગ્ર્ અને સુરક્ષા માટે તમારા નોન-મેડડકલ માસ્કક ર્ોગ્ર્ રીતે પહરેવા, બેસાડવા, કાઢી નાખવા અન ેસાફ રાખવાની રીત અાંગે પીલ પન્લલક 

હેલ્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોનુાં માગયદશયન અનુસરવાની ન્વનાંતી કરુાં છુાં.” 

- પૅડટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“COVID-19 દરન્મર્ાન રહવેાસીઓની સુરન્ક્ષત રીતે હેરફેર કરવી એ આપણી સીટી કાઉન્ઝસલ માટે અગ્રતા બાબત છે. બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

કમયચારીઓ અને ઉતારુઓ માટે આ વધારાના સુરક્ષા ઉપાર્ોથી ખાતરી કરાવ ેછે ક ેઆપણ ેપણ ખાતરી કરાવતા રહીએ ક ેસીટી આપણાાં 

શહેરના ડરઓપનીંગ માટે ન્નણાયર્ક પગલાઓ લઇ રહ્ુાં છે ત્ર્ારે બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સરુન્ક્ષત ન્વકલ્પ બની રહે.” 

- રૉવેના સેઝટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેન્શક કાઉન્ઝસલર વૉર્ડસય 1 અને 5; પ્રમખુ, કમ્ર્ુન્નટી સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણાાં સમદુાર્ માટે આરોગ્ર્પ્રદ અને સુરન્ક્ષત ટ્રાન્ઝિટ સર્વયસ પૂરી પાડવા સમર્પયત છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ બસમાાં ભાડુાં 

અન ેઆગળના દરવાજાથી પ્રવેશ ફરીથી શરૂ કરવા, અન ે પીલ પન્લલક હેલ્થ અન ેગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેડરર્ોના માગયદશયન અનસુાર આરોગ્ર્પ્રદ 

અન ેસુરન્ક્ષત રીતે નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ અન્નવાર્યપણે પહેરવાનો અમલ કરવા જરૂરી તમામ પગલાઓ લઇ રહ્ુાં છે.” 

- ડેન્વડ બાડરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્કટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા પ્રવાસન ાં નેતૃત્વ 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Caeb18fde1d604bad6a9a08d8081eff55%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637268276682016975&sdata=x54twwzT7spse7oeKe2xIwajuMee5NoV


 

 

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

જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

                 

ન્મડડર્ા સાંપકય: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટર, ન્મડડર્ા એઝડ કમ્ર્ુન્નટી એંગેજમેઝટ  

વ્ર્ૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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