
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે 

બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેમસેડટેરી ફસે કવરરિંગ્સ બાય-લૉ (પટેા-કાનનૂ) મિંજૂર કયો 

એક ન્મન્લયન નોન-મડેડકલ માસ્ક્સ બ્રમે્પટનવાસીઓન ેવહેંચવામાિં આવશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓસટેડરયો (જુલાઇ 9, 2020) – શુક્રવાર, જુલાઇ 10 થી, બ્રમે્પટનમાિં બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાિં નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ કે ફેસ 

કવરરિંગ્સ પહેરવા અન્નવાયય બનશ ેજેથી COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાિં મદદ મળે. 

પીલ પન્લલક હલે્થની સલાહને અનુસરીને, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલે ગઇકાલે બ્રેમ્પટન COVID-19 મેસડટેરી ફેસ કવરરિંગ્સ બાય-લૉ પસાર 

કયો, જે ઓ્ટોબર 1, 2020 સધુી અમલમાિં રહેશ.ે આ પગલામાિં સમુદાયન ેસહાયરૂપ થવા, સીટી શરૂઆતમાિં બ્રેમ્પટનમાિં દરેક ઘરન ેત્રણ 

માસ્ક્સ મેઇલમાિં મોકલીન,ે રહેવાસીઓન ેએક ન્મન્લયન નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ વહેંચવાનુિં છે. 

આ હિંગામી બાય-લૉ (પટેા-કાનનૂ)માિં જાહેર સિંસ્કથાઓ અને ધિંધાઓએ પોતાના ન્નયિંત્રણ હેઠળની ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાિં માસ્ક્સ કે ફસે 

કવરરિંગ્સ પહેરાતા હોવાની ખાતરી કરવી અન્નવાયય બનશ.ે 

નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ કે ફેસ કવરરિંગ્સ અન્નવાયય બનનારી જગ્યાઓમાિં સામેલ છે: 

• ડરટેઇલ સ્કટોસય જયાિં ગ્રાહકોન ેમાલસામાન અન ેસેવાઓનુિં વેચાણ થતુિં હોય 

• એ ધિંધાઓ જે મુખ્યત્વે ખાદ્યપદાથો વેચતા હોય, જેમાિં રેસ્કટોરસ્સ, સુપરમાકે્સ, કડરયાણાની દુકાનો, બેકરી અન ેકસવેન્નયસસ સ્કટોસય 

સામેલ છે 

• દેવળો, મસ્કીદો અન ેઅસય પૂજાના સ્કથળો, ચહેરો ઢાિંકવા સાથ ેઅસિંગત હોય તેવી ધાર્મયક ન્વન્ધ ક ેસમારોહ યોજવામાિં આવે તે 

ન્સવાય 

• ઇનડોર સામુદાન્યક અને મનોરિંજન સગવડો 

• શોપપિંગ મોલ્સ ક ેસરખી માળખાગત સગવડો જેમાિં બહુન્વધ ધિંધાકીય સ્કથળો સામેલ હોય 

• અિંગત સિંભાળ સવેાઓ પૂરી પાડતા ધિંધાઓ 

• હોટેલ અન ેમોટેલના સામાસય ન્વસ્કતારો અને અસય ટૂિંક સમય માટે ચાલતી સવલતો 

• પુસ્કતકાલયો, સિંગ્રહાલયો, ગેલેરી અન ેઅસય સરખી સગવડો 

• બેસ્વૅટ હોલ્સ, સિંમેલન કેસરો, અરેના (અખાડાઓ), સ્કટેડડયમો અન ેઅસય આયોજન સ્કથળો 

• કસસટય સ્કથળો, ન્થયેટરો, ન્સનેમા હોલ્સ, કેન્સનો અન ેઅસય મનોરિંજન સ્કથળો 

• ઓપન હાઉસ, પ્રેઝસટેશન સેસટર તરીક ેવપરાતી ઇમારતો, કે સ્કથાવર ન્મલકત હેતસુરની અસય સગવડો 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટનમાિં સિંચાન્લત અિંગત પડરવહન કિંપનીના વાહનો 

• નગરપાન્લકા દ્વારા સિંચાન્લત ઇમારતો 

• અસય ધિંધાઓ, સિંસ્કથાઓ અને સ્કથળો જે કટોકટી હુકમો અનુસાર સિંચાલન કરવાની પરવાનગી ધરાવતા હોય ક ેધરાવતા હોઇ શક.ે 

આ બાય-લૉનુિં પાલન ન કરનારી વ્યન્્તઓ અન ેધિંધાઓન ેદરેક ગનુા માટ ેલઘુતમ $500 અન ેમહત્તમ $100,000 સધુીનો દિંડ થઇ શક.ે 

આ બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) આમન ેમુન્્ત આપ ેછે, તબીબી કારણોસર માસ્કક કે ફસે કવરરિંગ ના પહેરી શક ેતેવી વ્યન્્તઓ સન્હતની ચો્કસ 

વ્યન્્તઓને; બ ેવર્યથી ઓછી ઉંમરના બાળકોન;ે કટોકટી હુકમો અનસુાર એથલેડટક (કસરતી) પ્રવૃન્ત્તઓમાિં પ્રવૃત્તમય લોકોન ેઅને ઇનડોર સ્કથળે 



 

 

ખોરાક કે પીણિં લેતા લોકોન ે(પ્રોન્વસસ ઇનડોર ડાઇપનિંગ ફરીથી ખોલવાની છૂટ આપ ેત્યારથી). સિંપૂણય યાદી માટ ેવેબસાઇટ 

જુઓ, brampton.ca/masks. 

જુલાઇ 2 સુધીમાિં, બધી બ્રેમ્પટન ટ્રાન્સઝટ બસોમાિં અન ેટર્મયનલ્સ પર નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ પહેરવા ફરીયાત બસયા છે. 

પીલ પન્લલક હલે્થ દ્વારા દશાયવવામાિં આવેલી ચાર મુખ્ય રોકથામ કાયયવાહીઓમાિંની એક નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ કે ફસે કવરરિંગ્સ પહેરવા ન્વશ ે

છે. ત્રણ અસય કાયયવાહીઓમાિં દૂર રહેવુિં, હાથ ધોવા કે હસેડ સેન્નટાઇઝર વાપરવુિં, અન ેપરીક્ષણ કરાવવુિં જો તમે COVID-19 થયો હોવાનુિં 

અથવા તે થયેલ કોઇ વ્યન્્તના સિંપકયમાિં આવ્યા હોવાનુિં ન્વચારો. વેબસાઇટ peelregion.ca/coronavirus/core-four/ જુઓ. નોન-

મેડડકલ માસ્ક્સ, ફેસ કવરરિંગ્સ અને અસય અિંગત સિંરક્ષણાત્મક સાધન (પસયનલ પ્રોટેન્્ટવ ઇન્્વપમેસટ - PPE) નાિં યોગ્ય ઉપયોગ ન્વશ ેવધ ુ

જાણવા વેબસાઇટ peelregion.ca/coronavirus/prevention/ જુઓ. 

ધિંધાઓ અને સગવડ સિંચાલકો માટે વધારાની માન્હતી અને સિંસાધનો વેબસાઇટ પર ઉપલલધ છે, brampton.ca/masks. 

COVID-19 સામ ેપ્રન્તડક્રયા કરવામાિં સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની અદ્યતન માન્હતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, brampton.ca/COVID19. 

અવતરણો (્વૉ્સ): 

“અમ ેઅમારા જાહેર આરોગ્ય અન્ધકારીઓ પાસેથી સાિંભળયુિં છે તમે, ફરીયાત માસ્ક્સ પહેરવા એ COVID-19 નો ફેલાવો રોકવાનો 

અન્ભસન ભાગ છે. આ વાઇરસથી દૂર રહીને આગળ વધવાનુિં ચાલુ રાખવા, અમે જરૂરી બધી સાવચતેીઓ રાખવા તૈયાર છીએ અન ેએટલે જ 

સીટી બ્રમે્પટનવાસીઓન ેએક ન્મન્લયન નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ વહેંચશ.ે હુિં સમગ્ર GTA માિં માસ્કક પહરેવાના સામૂન્હક અન્ભગમથી પ્રોત્સાન્હત 

થયો છુિં, અન ેજાણિં છુિં ક ેબ્રેમ્પટનમાિં આપણાિં રહવેાસીઓ સમુદાયનુિં આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાન ેઅગ્રતા આપવામાિં અન ેસિંરક્ષણ પૂરિં પાડવામાિં 

પોતાનો ભાગ ભજવવાનુિં ચાલુ રાખશે.” 

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

“આપણિં શહેર પ્રોન્વસસનો ડરઓપનીંગ તબ્કો 2 માિં પહોંચયુિં છે ત્યાર ેઆપણે આપણાિં સમુદાયના પ્રયત્નોના પડરણામો જોયા છે. આ 

મહેનતુિં કામગીરી અચૂક ચાલુ રહવેી જોઇએ. ઇનડોર જગ્યાઓમાિં નોન-મેડડકલ માસ્ક્સના ફરીયાત ઉપયોગ જેવી કાયયવાહીઓ પર આપણાિં 

સ્કથાન્નક આરોગ્ય ન્નષ્ણાતોની સલાહ અનુસરીને ડરકવરી તરફના આપણાિં માગય પર આપણ ેઆગળ વધી શકીએ છીએ.” 

- માર્ટયન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીીયનલ કાઉન્સસલર, વોર્ડસય 3 અને 4; લીડ (આગેવાન), મેયરનુિં ડરઓપનીંગ એસડ ડરકવરી 

વર્કિંગ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આ શહરેનુિં ધીર ેધીર ેઅને સરુન્ક્ષત રીતે સવેાઓ ફરી ખોલવાનુિં ચાલુ છે ત્યાર,ે અમ ેCOVID-19 નો ફેલાવો ટાળવામાિં મદદ મળે તવેી દરેક 

તક પર કાયયવાહી કરી રહ્ાિં છીએ. નોન-મેડડકલ માસ્ક્સ ફરીયાત બનાવવા એ આપણાિં સમુદાય અને અથયતિંત્રના શે્રષ્ઠ ન્હતમાિં છે, અન ેઅમ ે

અમારા કમયચારીઓ, રહવેાસીઓન ેસહાયરૂપ થવા બધુિં કરીશુિં કારણ ક ેઆ મહામારી સમગ્ર શહેરમાિં ફેલાઇ છે.” 

- ડેન્વડ બાડરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્કટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/&data=02%7C01%7Cmediarelations@brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819948642&sdata=6UprhXy/RGyQjd
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7C01%7Cmediarelations@brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819958636&sdata=v+i2yCD4XHprV
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

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 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

