
 

 

 

પ્રોફસેસસ લકૅ, અલડોરાડો પાકસ આઉટડોર પલૂ, અન ેવડૅડિંગ પલૂ્સ જુલાઇ 14 નાિં રોજ ફરીથી ખલુશ ે

 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુલાઇ 10, 2020) – સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના રરઓપનીંગ અન ેરરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપ,ે પ્રોફેસસસ લૅક, અલડોરાડો 

પાકસ આઉટડોર પૂલ, અને વૅડડિંગ (Wading) પૂલ્સ જુલાઇ 14 થી ફરીથી ખુલશ.ે 

 

આ શહેર સામદુાયયક આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાને ગિંભીર રીતે લે છે, અને સુરક્ષા ઉપાયો અમલમાિં રહેશે. 

 

પ્રોફસેસસ લકૅ 

પ્રોફેસસસ લૅક જુલાઇ 14 નાિં રોજ ફરીથી ખુલશે જો હવામાન અનુકળૂ રહે, અને પાણીની ગુણવત્તા પરીક્ષણ પરરણામોન ેઅધીન જે કામગીરી 

રીજીયન ઓફ પીલ કરશ.ે જુલાઇ 13 થી, મુલાકાતીઓએ 905.874.2350 નિંબર પર કૉલ કરીન ેત્રણ કલાકનો ટાઇમસ્લૉટ આરયક્ષત કરાવવો 

રહ્યો. બોટહાઉસ આગળ સૂચના આપવામાિં ના આવે તયાિં સુધી બિંધ રહેશે. 

 

નીચેના સુરક્ષા ઉપાયો અમલમાિં રહેશે. 

 

• વ્યયતતગત/સમૂહ ઉપયોગ માટ ેબીચ યવસ્તારોમાિં શારીરરક રીતે અિંતર જાળવવા યચહ્નો (માકસસસ) બેસાડવામાિં આવશ.ે બધાિં બીચ 

યવસ્તારો વચ્ચે બ ેમીટર (છ ફૂટ)નુિં અિંતર રહે છે.   

• સ્ટાફ એટેન્ડન્્સ મુલાકાતીઓન ેતઓેના આરયક્ષત બીચ યવસ્તારોનુિં માગસદશસન આપવા અન ેશારીરરક અિંતરની દેખરેખ રાખવા સ્થળ 

પર હાજર રહેશે.   

• રહેવાસીઓન ેપ્રયતબિંધો અન ેમાગસરેખાઓની જાણ કરવા અને ટ્રારફકની યોગ્ય અવરજવરની ખાતરી કરાવવા COVID-19 યચહ્નો 

મૂકવામાિં આવશ.ે  

• સમગ્ર સગવડમાિં અન ેબીચ યવસ્તારની આસપાસ હને્ડ સેયનટાઇઝર યુયન્સ મૂકવામાિં આવશે. લોબી (પરસાળ), બીચ લોબી, 

વોશરૂમ્સ, અન ેપેરટઓ (ઉઘાડી જગ્યા)માિંના બહુ અવારનવાર ઉપયોગાયધન સિંપકસ બબિંદુઓનુિં સેયનટાઇઝેશન યનયયમત અિંતરાળમાિં 

થશ.ે  

• સ્થળ પર ચેન્જ રૂમ સગવડો ઉપલબ્ધ નયહ થાય અન ેરહેવાસીઓને બીચ પર પોતાના રદવસ માટ ેજરૂરી પોશાક પહેરીન ેઆવવાની 

સલાહ આપવામાિં આવ ેછે. 

 

અલડોરાડો પાકસ આઉટડોર પલૂ 

અલડોરાડો પાકસ આઉટડોર પૂલ જુલાઇ 14 નાિં રોજ ફરીથી ખુલશ ેજો હવામાન અનુકૂળ રહે, અને ત ેપૂલના ઉષ્ણતામાન પરરણામોન ેઅધીન 

રહેશે. 

 

નીચેના સુરક્ષા ઉપાયો અમલમાિં રહેશે. 

 

• સમગ્ર સગવડમાિં COVID-19 યચહ્નો અન ેસેયનટાઇઝર યુયન્સ બેસાડવામાિં આવશ ેઅને સમગ્ર સગવડમાિં બધાિં સિંપકસ બબિંદુઓ 

યનયયમતપણ ેસેયનટાઇઝ કરવામાિં આવશ.ે 

• ફ્લોટેશન (તરવામાિં ઉપયોગી) સાધનો અને પૂલ ટોય્સ હિંગામી ધોરણે કાઢી લેવામાિં આવશ ેઅને સહભાગીઓન ેપોતાના જરૂરી 

સાધનો, જેમ ક ેફ્લટર બોર્ડસસ, યફ્લપસસ અન ેગોગલ્સ લાવવા પ્રોતસાયહત કરવામાિં આવે છે. મુલાકાતીઓ યવનિંતી કરવાથી લાઇફ 

જૅકે્સ મેળવી શકશે.  



 

 

• સ્થળ પર ચેન્જ રૂમ સગવડો ઉપલબ્ધ નયહ થાય અન ેમુલાકાતીઓન ેપૂલ પર પોતાના રદવસ માટ ેજરૂરી પોશાક પહરેીન ેઆવવાની 

સલાહ આપવામાિં આવ ેછે.  

• દરેક અન્ય બસિંક અને વૉશરૂમ સ્ટોલ જે જાહરે જનતા માટ ેવૉશરૂમ્સમાિં ઉપલબ્ધ હોય છે તે બિંધ રહેશે જેથી વ્યયતતઓ વચ્ચે શારીરરક 

અિંતરન ેપ્રોતસાયહત કરી શકાય. 

 

વડૅડિંગ પલૂ્સ 

 

વૅડડિંગ પલૂ્સ જાહેર જનતા માટે જુલાઇ 14 થી ખુલશ,ે જો હવામાન અનુકૂળ રહે. આપણાિં શહેરમાિં ગજે પાકસ, બચિંગકુસી પાકસ અને બાલ્મોરાલ 

રરરિએશન સને્ટરમાિં યસ્થત ત્રણ વૅડડિંગ પૂલ્સ કાયસરત છે. રહવેાસીઓને પ્રયતબિંધો અન ેમાગસરેખાઓની જાણ કરવા COVID-19 યચહ્નો 

મૂકવામાિં આવશ.ે રહેવાસીઓન ેપરૂતી માગસરેખાઓ અને શારીરરક અિંતર જાળવવાના ઉપાયો યાદ અપાવવા કમસચારીગણ સ્થળ પર ઉપયસ્થત 

રહેશે. 

 

રરમાઇન્ડર – સ્પ્ર ેપડૅ સિંચાલનના કલાકો લિંબાવવામાિં આવ્યા 

 

સ્પ્રે પેડ સિંચાલનના કલાકો લિંબાવવામાિં આવ્યા છે. હવામાન અનુકળૂ હોય તયાર,ે સવારે 10 થી રાત્ર ે8 વાગ્યાને બદલે, સ્પ્ર ેપેર્ડસ હવે સવારે 9 

થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. સ્પ્ર ેપેડ સ્થળોની યાદી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

પીલ પયબ્લક હલે્થ COVID-19 ને હરાવવા દરકે વ્યયતતને પાયાના ચાર પગલાઓ અનુસરવાની ભલામણ કરે છે અન ેઆ પગલાઓની યાદ 

અપાવે છે: 

 

1. દૂર રહો: તમારા સરુયક્ષત સામાયજક વતુસળ બહારની દરેક વ્યયતતથી 2-મીટરનુિં અિંતર જાળવો. 

 

2. લેધર અપ (સાબનુો ઉપયોગ કરીને સાફ રહો): સાબ ુઅને પાણી વડે તમારા હાથ વારિંવાર ધોતા રહો અથવા હેન્ડ સેયનટાઇઝરનો ઉપયોગ 

કરો.  

 

3: માસ્ક અપ (મોઢુિં ઢાિંકો): વ્યયતતઓ વચ્ચ ેશારીરરક અિંતર જાળવવુિં મુશ્કેલભયુું હોય અને માસ્તસ પહેરવા ફરયજયાત હોય તયાિં નોન-મેરડકલ 

માસ્ક પહેરો. આરોગ્ય સિંભાળ કાયસકરો માટે મેરડકલ ગ્રેડ માસ્તસનો પરુવઠો સુરયક્ષત કરો. 

 

4: પરીક્ષણ કરાવો: જો તમે યવચારતો હો ક ેતમન ેCOVID-19 થયો હોઇ શક ેઅથવા તમ ેતનેી સમક્ષ ઉઘાડા પર્ડયા છો તો તમાર ેપરીક્ષણ 

કરાવવુિં જોઇએ. પરીક્ષણ પરરણામો માટે રાહ જોતી વખત,ે ઘર ેરહો, પોતાની જાતને અલગ રાખો અન ેસિંભયવત ફેલાવો ટાળો. 

 

કૃપા કરી પ્રોફેસસસ લૅક, અલડોરાડો પાકસ આઉટડોર સ્વીબમિંગ પૂલ કે વૅડડિંગ પૂલ્સમાિં જશો નયહ જો તમન ેસારિં ના લાગતુિં હોય. 

 

જુલાઇ 10 થી અમલી, નવા હિંગામી બાય-લૉ (પેટા-કાનૂન) હેઠળ, બ્રેમ્પટનમાિં બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાિં નોન-મેરડકલ માસ્તસ ક ેફેસ 

કવડરિંગ્સ પહેરવા અયનવાયસ બન્યા છે જેથી COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાિં મદદ મળે. 
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http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/789


 

 

 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

