
 

 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાલઝિટમાાં કઝફમ્્ડ (પાક્કા) COVID-19 કસે પર સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ાં લનવદેન 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (જૂન 24, 2020) – આજે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને માલિતગાર કરવામાાં આવય ાં િત ાં કે તેની સેઝ્િવૂ્ ફેલસલિટીના 

ટ્રાલઝિટ ઓપરેટરન ાં COVID-19 પરીક્ષણ િકારાત્મક (પોલિરટવ) આવય ાં િત ાં. 

સીટીન ેજાણ થઇ એટિે તરત જ, કમડચારીગણે તાત્કાલિક પીિ પલલિક િેલ્થન ેપ્રવૃત્તમય કય ું. 

અસરગ્રસ્ત વયલક્તએ આજે સવારે 502 િ મ મેઇન રૂટ પર અન ેગઇકાિે, જૂન 23 નાાં રોજ નીચેના રૂટ્સ પર કામ કય ું િત ાં: 

• રૂટ 502 િ મ મેઇન 

• રૂટ 511 િ મ સ્ટીલ્સ 

• રૂટ 4 ચચાંગક સી 

આ ઓપરેટર 14 રદવસ સ ધી સલે્ફ-આઇસોિેશનમાાં (જાતે અિગ એકિા થઇને) રિેશે. આ સમયે, સીટીની અગ્રતા આ વયલક્ત અન ેતઓેના 

ક ટ ાંબીજનોને સિાયતા પૂરી પા્વાની, અને અમારા કમડચારીઓ, ગ્રાિકો અને આપણાાં સમ દાયન ાં આરોગ્ય અને સ રક્ષાન ેસાંરક્ષણની મદદ ચાિ  

રાખવાની છે. 

ઉપર જણાવેિા રદવસોએ સમીક્ષા કરવામાાં આવેિી બસોમાાં પ્રવાસ કયો િોય તવેા િોકો જેઓન ેસારાં િાગત ાં િોય, કોઇ િક્ષણો ના જણાતા 

િોય, તેઓએ પોતાની રોજીંદી રદનચયાડ ચાિ  રાખવી જોઇએ અને પલલિક િેલ્થન ેફોન કૉિ ના કરવો જોઇએ. િક્ષણો દેખાય તવેા િોકોને 

પલલિક િલે્થને કૉિ કરવાન ાં કિવેામાાં આવ ેછે. જો તમને ઇમરજઝસી મેર્કિ સિાયતા જોઇતી િોય તો, કપૃા કરી 911 નાંબર પર કૉિ કરો. 

પીિ પલલિક િલે્થ દશાડવ ેછે ક ેસામાઝય સમ દાયને િોય તેના કરતા કોઇ વધારાન ાં જોખમ પલલિક ટ્રાલઝિટ બસના ઉતારઓન ેરિેત ાં નથી. 

ગયા મલિન,ે સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેતમામ કમડચારીઓન ેપોતાના સ્થાલનક આરોગ્ય એકમ મારફત ેCOVID-19 ટેસ્ટીંગ કરાવવાન ાં કહ્ ાં છે. આ 

લવનાંતી ઓઝટેરરયો ગવમઝેટની વધારાની પરીક્ષણ ક્ષમતા પૂરાં પા્વાના અને પરીક્ષણની લવનાંતી કરનાર તમામ વયલક્તઓન ાં પરીક્ષણ કરાવવાના 

લનણડય પછી કરવામાાં આવી. 

આગામી અઠવાર્યાઓમાાં, બ્રેમ્પટન ટ્રાલઝિટ પોતાની સગવ્ોમાાં સ્થળ-પર (ઓન-સાઇટ) ટેસ્ટીંગ પૂરાં પા્શે અન ેબધાાં કમડચારીઓ માટ ે

પ્રોએલક્ટવ (અગમચેતી દેખા્ીને સરિય બનીને) ટેસ્ટીંગ માટે પ્રોત્સાલિત કરવાન ાં ચાિ  રાખશ.ે 

આ શિેર ધીર ેધીર ેફરીથી ખ િે ત્યારે, ત ેCOVID-19 નાાં ફેિાવા સામે કમડચારીઓ, ગ્રાિકો અન ેસમ દાયને સાંરક્ષણ આપવામાાં મદદ મેળવવા 

દરેક જરૂરી પગિ ાં ભરી રહ્ ાં છે. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાલઝિટ માટ ેવધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેલનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમિમાાં રિે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાલઝિટન ાં િક્ષ્ય તમામ સખત 

સપાટીઓ, ઓપરેટર કમ્પાટડમેઝટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કિાકે ચપેરલિત કરવાન ાં છે. આ સમયે, બસોને દર 24 કિાકે સેલનટાઇિ (ચપેરલિત) 

કરવામાાં આવે છે. સગવ્ો અન ેટર્મડનિ િાંચરૂમ્સ, ટબેલ્સ, કાઉઝટસડ અન ે્ોર િઝે્લ્સન ેરદવસમાાં બ ેવખત સાફ અન ેસેલનટાઇિ કરવામાાં 

આવી રહ્ાાં છે.  



 

 

પીિ પલલિક િલે્થના માગડદશડન પ્રમાણે, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન દરેક વયલક્તન ેનોન-મેર્કિ માસ્ક પિેરવા પ્રોત્સાલિત કરે છે, ખાસ કરીન ેએવા 

સ્થળોએ જયાાં વયલક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવવ ાં પ્કારભય ું િોઇ શકે. શક્ય િોય ત્યાાં, આ શિેર ઉતારઓને ટર્મડનલ્સ પર, અન ેબસ 

સ્ટોપ્સ પર, માસ્ક પિેયો િોય તો પણ, એકબીજાથી ઓછામાાં ઓછ ાં બે મીટર (છ ફૂટ) દૂર રિીન ેવયલક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર સાંબાંલધત 

ઉપાયો જાળવવા લવનાંતી કર ેછે. ઉતારઓન ેપ્રવાસ કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત ર્સઇઝફકે્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથડ), જેમ ક ેિેઝ્ સનેેટાઇિર કે 

વાઇપ્સ સાથ ેરાખવાન ાં, પોતાના િાથ વારાંવાર ધોવાન ાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાન ાં ક ેછીંકવાન ાં યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. 

ગ રવાર, જ િાઇ 2 થી, બસમાાં ભા્ ાં ચૂકવણી અન ેબસમાાં આગળના દરવાજેથી પ્રવેશ ફરીથી શરૂ કરવામાાં આવશ.ે પીિ પલલિક િલે્થ અને 

ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેરરયોની પલલિક ટ્રાલઝિટમાાં માસ્ક્સ પિેરવાની ક્ક ભિામણને અન સરતા, COVID-19 નો ફેિાવો રોકવામાાં મદદ 

મેળવવા બ્રેમ્પટન ટ્રાલઝિટમાાં ઉતારઓ અન ેઓપરેટરો માટે બસોમાાં અને ટર્મડનલ્સ પર જ િાઇ 2 થી નોન-મેર્કિ માસ્ક્સ પિેરવા અલનવાયડ 

બનશે. 

માસ્ક્સ પિરેવા અલનવાયડ છે ત્યાર,ે જ વાન બાળકો ક ેતેઓને માસ્ક પિેરતા રોકે તવેી અઝય તબીબી લસ્થલતઓ ધરાવતા બાળકોએ માસ્ક 

પિેરવા જરૂરી રિેશ ેનિીં. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાિ  રાખવા પીિ પલલિક િેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનજેમઝેટ ઓરફસમાાં પોતાના 

ભાગીદારો સાથ ેઘલનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ ાં છે. અદ્યતન માલિતી લનયલમત મેળવવા 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અને www.bramptontransit.com જોતા રિો અથવા સર્વડસ અપ્ટે્સ માટ ે

Twitter પર @bramptontransit ને અન સરો . કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાલઝિટના સાંપકડ કેઝરને 905.874.2999 નાંબર પર પછૂી 

શકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/bramptontransit&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C8fb60cea42e84ce4ae5908d8189bc020%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286404511582472&sdata=8BiU95ZJIJ4iSjbqXTF5kPGNe
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

