
 

  

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

 

COVID-19 નો ફલેાવો ધીમો પાડવા અન ેલઘ ુતથા મધ્યમ કદના વ્યવસાયો માટ ેિપેપડ સ્ક્રીનનિંગથી સ્ક્થાપનક 

અથથતિંત્ર ફિી શરૂ કિવા પસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન RIC સેંટિ (RIC Centre) અન ેકોમ્યપુનટકે (Communitech) 

સાથ ેસહયોગ સાધ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (09 જૂન 2021) – આજે પસટી ઓફ બ્રમૅ્પટને જાહેિ કયુું ક ેતેમની ઇકોનોપમક ડવેેલપમેન્ટ ઓરફસ જે બ્રમૅ્્ટન ઇમજથન્સી 

મેનજેમને્ટ ઓરફસ સાથ ેસિંકપલત થઈન ેRIC સેંટિ (RIC Centre) અન ેકોમ્યુપનટેક (Communitech) સાથે ભાગીદાિી કિી છે જેથી 

બ્રૅમ્પટનમાિં લઘુ અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયોન ેપનિઃશુલ્ક COVID-19 િેપપડ સ્ક્રીનનિંગ રકટ્સ પૂિી પાડવી. સ્ક્ટેસેફ તિીક ેઓળખાતો આ પ્રોગ્રામ 

COVID-19નો ફેલાવો ધીમો પાડશ ેઅને ત્વરિત આર્થથક રિકવિી સુપનપચિત કિશ.ે 

િેપપડ એપન્ટજન સ્ક્રીનનિંગ લક્ષણિપહત COVID-19 કેસો કાયથસ્ક્થળ પિ ફાટી નીકળે ત્યાિ પહેલા ઓળખી કાઢવાનો ઝડપી માગથ છે. કાયથસ્ક્થળો 

અન ેસમાજમાિં લક્ષણિપહત અને પૂવથ લક્ષણ ધિાવતા વ્યપતતઓન ેવહેલી તક ેઓળખવા તે ફેલાવો મયાથરદત િાખવાનો અસિકાિક માગથ છે.  સ્ક્ટેસેફ 

િેપપડ સ્ક્રીનનિંગ રકટ્સ ઝડપથી સુલભ કિાવ ેછે જેથી વ્યવસાયો કાયથસ્ક્થળ પિ સ્ક્રીનનિંગ પ્રોગ્રામ હાથ ધિી શક.ે 

સ્ક્ટસેફે 

ફેડિલ અન ેપ્રોનવિંશ્યલ પ્રશાસનો દ્વાિા પનપધયન થયેલ સ્ક્ટેસેફ પ્રોગ્રામ એવા તમામ વ્યવસાયો માટે પનિઃશુલ્ક છે જેઓ 150 કિતા ઓછા કમથિાિીઓ 

ધિાવતા હોય જેઓ ઘિેથી કામ ન કિી શક ેતમે હોય અથવા કામ કિતી વખત ેભૌપતક અિંતિ જાળવી શક ેતેમ ન હોય. 

િેપપડ એપન્ટજન પોઇન્ટ ઓફ કેિ સ્ક્રીનનિંગ પિીક્ષણોથી કમથિાિીઓ કામ પિ આવતા પહેલા જાત ેપોતાનુિં પિીક્ષણ કિી શક ેછે અને તે પિીક્ષણનુિં 

પરિનામ પમપનટોમાિં જોઇ શકશે. જો કોઇ કમથિાિીનુિં પિીક્ષણ પોપઝરટવ આવે તો પનયોતતા તમેન ેનજીકના COVID પિીક્ષણ કને્ર પિ વધુ 

પનણાથયક પિીક્ષણ માટ ેમોકલી શક ેજેથી અન્ય કમથિાિીઓ વાયિસના સિંપકથમાિં આવવાનુિં જોખમ ન િહ.ે 

આવી તક બ્રમૅ્પટનની એવી સ િંસ્ક્થાઓ માટે છે જે 150 કિતા ઓછા કમથિાિીઓ ધિાવતી હોય.  પ્રથમ ઓડથિ લેતા પહેલા આ પ્રોગ્રામમાિં સહભાગી 

માટ ેતાલીમ અને િપજસ્ક્રેશન આવશ્યક છે. સ િંસ્ક્થાઓ પ્રોગ્રામ પવશ ેવધુ જાણકાિી અહીં મેળવો અને અહીં સાઇન અપ કિો. 

150 કિતા વધુ કમથિાિીઓ ધિાવતા વ્યવસાયો સીધા ઓન્ટારિયો ગવનથમેન્ટ પોટથલ પિથી ઓડથિ કિી શકશ.ે 

ઇકોનોપમક રિકવિી 

 પ્રોપવન્સ ફિી ખોલવા માટેના િોડમેપનુિં પ્રથમ િિણ હેઠળ, પિન-અપનવાયથ છૂટક વેિાણ 15 ટકા ક્ષમતા સુધી માન્ય િહેશે, જયાિં વેિી શકાય એવા 

માલ પિ કોઇ પ્રપતિિંધ નહીં હોય, અન ેઅપનવાયથ તેમજ અન્ય પવપશષ્ટ છૂટક વેિાણ 25 ટકા ક્ષમતા સધુી માન્ય િહેશે જયાિં વેિી શકાય એવા માલ 

પિ કોઇ પ્રપતિિંધ નહીં િહેશે. વ્યવસાયો જયાિે ફિી ખુલવા માટ ેતૈયાિી કિી િહ્યા છે ત્યાિ ેિેપપડ એપન્ટજન પિીક્ષણ માત્ર કમથિાિીઓને જ િક્ષણ 

આપવામાિં મદદરૂપ નહીં થાય પિિંત ુતેનાથી બ્રમૅ્પટનમાિં િહેવાસીઓ સ્ક્થાપનક વ્યવસાયોમાિં પવચવાસ સાથ ેપ્રવેશ કિી શકશે.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://tests.staysafescreen.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684139312|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8+mDhufkuHUO0Y=&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://covid-19.ontario.ca/how-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684149315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6/CzR++YqnKpL5IDCWdNU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario%23section-2&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684149315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=aS1+K1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ=&reserved=0


 

  

 

ગત વર્ષે બ્રૅમ્પટન પસટી કાઉપન્સલ ેઅથથતિંત્રને પનુર્જીવન આપવા માટેના વ્યુહને પસટી માટેના માળખા તિીક ેઅનુમોદન આ્યુિં જેથી 

સ્ક્થાપનક અથથતિંત્રને પુનિઃ શરૂ કિીને આગળ વધી શકાય. ઇકોનોપમક રિકવિી સ્ક્રટેજીનુિં લક્ષ્ય બ્રૅમ્પટનનુિં અથથતિંત્ર આગળ ધપી િહ્યુિં છે ત્યાિ ેતેમાિં 

પસ્ક્થપતસ્ક્થાપકતા અન ેસ્ક્પધાથત્મક લાભ મેળવવાનુિં છે. આ વ્યુહ િાિ સ્ક્તિંભો તિીક ેગોઠવાયેલ છે: ઇનોવેશન, ટેકનોલોજી અન ેઉદ્યમવૃપિ, જેમાિં 

સામેલ છે સાહપસકો અને નાના વ્યાપાિો, પનવેશ, કલા, સિંસ્ક્કૃપત અને ટૂરિઝમ અને ઇન્રાસ્ક્રતિિ ન ેવધુ સાિી િીતે મદદ સામેલ છે. વધુ જાણવા 

માટ ેwww.brampton.ca   

સવુાતયો 

“COVID-19 મહામાિીથી આપણા વ્યવસાયો અન ેગ્રટેિ બ્રૅમ્પટનનો સમાજ અત્યિંત પ્રભાપવત થયો છે. સાથ ેકાયથ કિવાનુિં િાલુ િાખીન ેઅને 

આપણી પાસે હોય એવા તમામ ટલૂ્સનો ઉપયોગ કિીને – જેમેક ેભૌપતક અિંતિ, માસ્ક્ક પહેિવા, સ્ક્વચ્છતા િાખવી અને િધાિં સાવથજપનક આિોગ્યના 

પગલાિં અનસુિવા, તે ઉપિાિંત િેપપડ સ્ક્રીનનિંગથી – આપણ ેસહુ આપણે જે લોકોને જોવા ઝિંખતા હોઇએ તમેન ેમળવા માટ,ે આપણન ેગમતી 

પ્રવૃપિઓમાિં ભાગ લેવા અને આપણા અદ્ભુત બ્રૅમ્પટનના વ્યવસાયોને માણવાથી એક પગલુિં નજીક આવ્યા છીએ. હુિં માિા RIC સેંટિ (RIC 

Centre) અને કોમ્યુપનટેક (Communitech) ખાતેના માિા સહયોગીઓનો આભાિ માનુિં છુિં અને બ્રમૅ્પટનના તમામ લઘુ અને મધ્યમ કદના 

વ્યવસાયોને સ્ક્ટેસેફ પ્રોગ્રામ માિફત તમાિી િેપપડ સ્ક્રીનનિંગ રકટ્સ મેળવી લેવા પ્રોત્સાપહત કરિં છુિં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“જયાિે આપણે COVID-19 મહામાિીમાિંથી િહાિ આવી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેભાગીદાિીઓ અન ેનવલ પવિાિધાિા આપણન ેઆપણા જીવનને 

સલામત િીતે રદશા આપવામાિં મુખ્ય ભૂપમકા ભજવશ.ે RIC સેંટિ (RIC Centre) અને કોમ્યુપનટેક (Communitech) સાથ ેસહયોગના 

આપણા પ્રયાસથી અન ેલઘુ તથા મધ્યમ કદના વ્યવસાયો માટે િેપપડ પિીક્ષણનો ઉપયોગ કિીને અમ ેબ્રમૅ્પટનવાસીઓને તમેજ અમાિા સમર્પથત 

કમથિાિીઓને િક્ષણ આપવાનુિં િાલુ િાખીશુિં જયાિે સાથોસાથ આપણા જોિદાિ સ્ક્થાપનક વ્યવસાયોને આત્મપવચવાસ સાથ ેમદદરૂપ થઈશુિં.”    

- માર્ટથન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉપન્સલિ, વૉડથ 3 & 4; પ્રમખુ, ઇકોનોપમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્િિ: સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન. 

“આપણે જયાિે COVID-19 મહામાિીના પ્રભાવમાિંથી આગળ વધી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઆપણ ેઆપણા િહવેાસીઓ અને બ્રૅમ્પટનના 

કમથિાિીઓની સલામતી પિ ધ્યાન કેપન્રત કિવાનુિં િાલુ િાખવુિં પડશે જયાિે સહુ સાથ ેમળીન ેઆપણે સ્ક્થાપનક અથથતિંત્રનો પુનિઃપ્રાિિંભ કિી િહ્યા 

છીએ. અમ ેતમામ લાયકાત ધિાવતી બ્રૅમ્પટનની કિંપનીઓન ેસ્ક્ટસેેફ પ્રોગ્રામ માિફત પોતાની િેપપડ સ્ક્રીનનિંગ રકટ્સ મેળવી લેવા પ્રોત્સાપહત કિીએ 

છીએ. સલામતીન ેઅપગ્રમતા આપીને આપણ ેિધાિં આત્મપવચવાસ સાથે સુિપક્ષત િીતે આપણા જિિદસ્ક્ત સ્ક્થાપનક વ્યવસાયોને સપોટથ કિી શકીશુિં." 

- પૉલ પવસેન્ટ, િીજનલ કાઉપન્સલિ, વૉડથ 1 & 5; ઉપ પ્રમુખ, ઇકોનોપમક ડવેેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્િિ: સીટી ઓફ બ્રમૅ્્ટન. 

"પસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતેના સ્ક્ટાફ આપણા સમાજના િહવેાસીઓ અન ેકામદાિોન ેસ્ક્થાપનક વ્યવસાયોને સપોટથ કિતા પણ સિુપક્ષત િાખવા 

પ્રપતિદ્ધ છીએ જયાિે આપણે પ્રોપવન્સ ફિી ખોલવા માટનેા િોડમપેના પ્રથમ િિણમાિં પવેશ કિી િહ્યા છીએ. RIC સેંટિ (RIC Centre) અન ે

કોમ્યુપનટકે (Communitech) ખાતેના અમાિા ભાગીદાિો પ્રપત અમ ેઆભાિ વ્યતત કિીએ છીએ. િેપપડ પિીક્ષણો આપણા સમાજમાિં COVID-

19નો ફેલાવો ધીમો પાડવામાિં મદદ કિશ ેઅન ેઆપણા અથથતિંત્રની રિકવિી સુપનપચિત કિશ.ે" 

- ડેપવડ િારિક, િીફ એડપમપનસ્ક્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), પસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

  

 

"RIC સેંટિ (RIC Centre) આ પરિયોજનામાિં ભાગીદાિ િનવામાિં ગૌિવની લાગણી અનભુવ ેછે જેનુિં લક્ષ્ય આપણા સમાજના વધનુે વધ ુ

લોકોને િક્ષણ આપવામાિં મદદરૂપ થવાનુિં છે. સ્ક્ટસેેફ જેવા કાયથરમો જ સામાન્ય પરિપસ્ક્થપતઓ હોવાની લાગણી પાછી લાવવામાિં અને તમે કિતા 

સલામત િહવેા વચ્િનેુિં અિંતિ દિૂ કિ ેછે. પરિવતથન માટે ઇનોવેશન કટેપેલસ્ક્ટ તિીક ેRIC સેંટિ આ પ્રોગ્રામન ેઆગળ ધપતો જોવા ઉત્સુક છે અન ે

તમામ લાયકાત ધિાવતી સ િંસ્ક્થાઓને સાઇન અપ કિવા માટે પ્રોત્સાપહત કિ ેછે."  

- પામ િૅંતસ  (Pam Banks), એપગ્ઝતયુરટવ રડિેતટિ (Executive Director), RIC સેંટિ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી પવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાદથ છે 

લોકો. અમન ેઊજાથ મળ ેછે અમાિા પવપવધ સમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ષથણનુિં કેન્ર છીએ અને અમે તકપનકી અન ેપયાથવિણીય નપવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુિં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા પનિોગી શહેિના પવકાસ માટે છે જે સુિપક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

પમરડયા સિંપકથ : 
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કોઓર્ડથનેટિ, પમરડયા એન્ડ કમ્યુપનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સિંવાદ   
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