
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ COVID-19 સામ ેપ્રન્િક્રિયા કરવામાાં ઉિારુઓન ે100,000 માસ્ક્સ ન્વિક્રરિ કરશે  
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (જૂન 11, 2020) – જૂન 10 નાાં રોજ, કાઉન્ઝસલ વિી, મેયર પૅક્રટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) દ્વારા, ઘોષણા થઇ 

હિી કે જૂન 22 નાાં અઠવાક્રિયાથી શરૂ કરીન,ે સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના ક્રરઓપનીંગ અને ક્રરકવરી પ્લાનના પ્રથમ પગલા િરીક ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

પોિાના ઉિારુઓને, પુરવઠો રહ ેતયાાં સુધી 100,000 નોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સ મફિમાાં ન્વિક્રરિ કરશે.  

 

નોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના બ્રેમલી, બ્રેમ્પટન ગેટવૅ અને િાઉનટાઉન ટર્મિનલ્સ પર ન્વિક્રરિ કરવામાાં આવશે.  

 

વધ ુન્વગિોની ઘોષણા આગામી અઠવાક્રિયામાાં કરવામાાં આવશ.ે 

 

પીલ પન્લલક હલે્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેક્રરયોની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં માસ્ક્સ પહેરવાની ભલામણને અનુસરિા, હાલમાાં, બ્રમે્પટન 

ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉિારુઓને બસોમાાં અને ટર્મિનલો પર નોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સ પહેરવાની કિક ભલામણ કરવામાાં આવ ેછે. જુલાઇ 2 થી શરૂ કરીને, 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉિારુઓ અને ઓપરટેરો માટ ેનોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સ પહેરવા અન્નવાયિ બનશ,ે જ્યારે ભાિુાં ચૂકવણી અન ેબસમાાં આગળથી 

પ્રવેશ ફરી શરૂ કરવામાાં આવશે. 

 

માસ્ક્સ પહરેવા અન્નવાયિ રહેશ ેતયારે, બ ેવષિ નીચેની ઉંમરના અથવા અશ્િ બાળકો કે પોિાને માસ્કક પહેરિા રોકે િવેી અઝય િબીબી 

ન્સ્કથન્િઓ ધરાવિા બાળકોએ માસ્કક પહેરવા જરૂરી રહેશે નહીં.  

 

િમારા નોન-મેક્રિકલ માસ્કક યોગ્ય રીિે પહેરવા, બસેાિવા, કાઢી નાખવા અન ેસાફ રાખવાની રીિ સન્હિ, નોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સના સાંદભિમાાં વધ ુ

માન્હિી માટ,ે પીલ પન્લલક હેલ્થની વેબસાઇટ અન ેગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેક્રરયોની વેબસાઇટ જુઓ. 

 

COVID-19 સફે્ટી મિેસિ (સરુક્ષા ઉપાયો) 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્કવચ્છિા (સેન્નટાઇઝિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરટેર 

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

સખિ સપાટીઓ ધરાવિી સગવિો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

સીટી માસ્કક પહેયો હોય િો પણ ઉિારુઓન ેટર્મિનલ્સ અને બસ સ્કટોપ્સ પર વ્યન્્િઓ વચ્ચે ભૌન્િક અાંિર જાળવવાનુાં આચરણ ચાલુ રાખવાની 

ન્વનાંિી કર ેછે. સીટી ઉિારુઓન ેપોિાના અાંગિ ક્રિસઇઝફે્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ ક ેહેઝિ સનેટેાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોિાના 

હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોિાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 મહામારી દરન્મયાન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પન્લલક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી 

મેનજેમઝેટ ઓક્રફસમાાં સાથે ઘન્નષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માન્હિી ન્નયન્મિ મેળવવા વબેસાઇટ www.brampton.ca/covid19 

અન ેwww.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ અપિે્ સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ 

પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકિ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી શકાય છે. 

 

અવિરણો (્વૉ્સ): 

“મને આ ઘોષણા કરવામાાં ગૌરવ થાય છે કે અમ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના ટર્મિનલો પર ઉિારુઓન ે100,000 નોન-મેક્રિકલ માસ્ક્સ ન્વિક્રરિ 

કરીશુાં. જો િમ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના ઉિારુ હો િો, હુાં િમને બસોમાાં અન ેટર્મિનલો પર િમારી પોિાની અન ેઅઝય લોકોની સાંભાળ લેવા નોન-

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
http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5d2a04dcdf6646f0a56408d80c902695%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637273161291357068&sdata=VftSUCguoEHC0KIcSp9/QH3wHCJFb6mj


 

 

મેક્રિકલ માસ્કક ખરીદવાની અન ેપહેરવાની, અને દરેક વ્યન્્િના આરોગ્ય અને સુરક્ષા માટ ેિમારા નોન-મેક્રિકલ માસ્કક યોગ્ય રીિે પહેરવા, 

બેસાિવા, કાઢી નાખવા અન ેસાફ રાખવાની રીિ અાંગ ેપીલ પન્લલક હેલ્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેક્રરયોનુાં માગિદશિન અનુસરવાની ન્વનાંિી કરુાં 

છુાં.” 

- પૅક્રટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણી સીટી કાઉન્ઝસલ માટ ેઆરોગ્ય અને સુરક્ષા ટોચની અગ્રિા છે, ખાસ કરીને COVID-19 દરન્મયાન રહવેાસીઓ માટે સુરન્ક્ષિ હેરફેર 

કરવાની વાિ હોય. અમ ેઉિારુઓ માટે બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં પ્રવાસ કરિી વખિે નોન-મેક્રિકલ માસ્કક મળેવવાનુાં વધાર ેસહેલુાં બનાવી રહ્ાાં છીએ 

– િે િમારી રોજીંદી  અવરજવર કરવા જેટલુાં સરળ રહેશે, પુરવઠો રહે તયાાં સધુી.” 

- રૉવેના સેઝટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેન્શક કાઉન્ઝસલર વૉર્ડસિ 1 અને 5; પ્રમખુ, કમ્યુન્નટી સર્વિસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ફરીથી ખુલી રહ્ુાં છે અન ેCOVID-19 મહામારીમાાંથી ક્રરકવર થઇ રહ્ુાં છે તયારે, અમ ેઆપણાાં સમુદાય માટે આરોગ્યપ્રદ 

અન ેસુરન્ક્ષિ ટ્રાન્ઝિટ સર્વિસ પૂરી પાિવા સમર્પિિ છીએ. પીલ પન્લલક હેલ્થ અન ેગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેક્રરયોના માગિદશિન અનુસાર, અમ ેઆ 

માસ્ક્સ ઉિારુઓના હાથોમાાં આરોગ્યપ્રદ અન ેસુરન્ક્ષિ રીિે પહોંચાિવા જરૂરી બધાાં સુરક્ષા ઉપાયો કરી રહ્ાાં છીએ.” 

- િેન્વિ બાક્રરક (David Barrick), ચીફ એિન્મન્નસ્કટ્રેક્રટવ ઓક્રફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ે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 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

