
 

 

બ્રમે્પટનમ ાં COVID-19 ન ાં ફલે વ ન ેરોકવ  સ મ જિક હળવ -મળવ ની સીમ ઓ ઘટ ડવ મ ાં આવી  

સીટીએ રહેવ સીઓન  આરોગ્ય અને સુરક્ષ નુાં સાંરક્ષણ કરવ  COVID-19 બ ય-લૉ (પેટ -ક નૂનો) જાન્યુઆરી 2021 સુધી 

લાંબ વ્ય  

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 18, 2020) – ગઇક લે, ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોએ જાહેર ત કરી ક ેઆિથી અસરક રક બન ેતે રીતે, 

બ્રેમ્પટનમ ાં અન ેસમગ્ર પીલ રીજીયનમ ાં COVID-19 ન ાં ફેલ વ ન ેરોકવ  દેખરેખ ન રખ ત  સ મ જિક હળવ -મળવ ન  અને આયોજિત 

જાહેર પ્રસાંગો ઘટ ડીન ેઇનડોર દસ વ્યજતતઓ સધુી અન ેઆઉટડોર 25 વ્યજતતઓ સધુી કરવ મ ાં આવ્ય  છે. આવ  આયોિનોમ ાં ખ નગી 

રહેઠ ણો, બૅકય ર્ડસસ, પ તસસ કે અન્ય મનોરાંિનલક્ષી જવસ્ત રોમ ાં પ્રસાંગો, પ ટીઓ, રડનસસ, હળવુાં-મળવુાં, BBQs (બ રબતેયુસ) કે લગ્ન 

સમ રાંભોન  આયોિનોનો સમ વશે થ ય છે. 

નવી સીમ ઓ કમસચ રીઓ ધર વત  ધાંધ ઓ અન ેસગવડો, િેમ ક ેબ સસ, રેસ્ટોરન્્સ, જસનેમ , કન્વેન્શન સને્ટસસ ક ેબૅન્તવટે હૉલ્સ, જીમ્સ, અન ે

મનોરાંિનલક્ષી રમતો કે પરફોર્મિંગ આટસ આયોિનોમ ાં યોજાત  પ્રસાંગો કે આયોિનોન ેલ ગ ુથશ ેનહીં. આ ધાંધ ઓ અને સગવડો મ ટ ેપહેલેથી 

હય ત જનયમો, જાહેર આરોગ્ય અને ક યસસ્થળે સુરક્ષ  ઉપ યો સજહતનો અમલ ચ લુ રહે છે. વધ ુમ જહતી મ ટે, ગવમને્ટ ઓફ 

ઓન્ટેરરયોની મીરડય  રીલીઝ િુઓ. 

રહેવ સીઓનુાં આરોગ્ય અન ેસુરક્ષ નુાં સાંરક્ષણ કરવ  અન ેગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયો અન ેરીજીયન ઓફ પીલન  COVID-19 ન ાં ફેલ વ ને 

રોકવ મ ાં મદદ મેળવવ , બ્રમે્પટન સીટી ક ઉજન્સલે બ્રેમ્પટન COVID-19 ઇમરિન્સી મઝેસસ બ ય-લૉ અને બ્રમે્પટન COVID-19 મને્ડેટરી 

ફેસ કવરરાંગ્સ બ ય-લૉની સમ જપ્ત પણ જાન્યુઆરી 31, 2021 સધુી લાંબ વી છે. 

બ્રમે્પટન COVID-19 ઇમરિન્સી મઝેસસ બ ય-લૉ 

બ્રેમ્પટન COVID-19 ઇમરિન્સી મઝેસસ બ ય-લૉ હેઠળ, વ્યજતતઓ વચ્ચ ેશ રીરરક અાંતર જનયમનનુાં પ લન ન કરતી વ્યજતતઓને દરકે ગુન  મ ટે 

લઘુતમ $500 અન ેમહત્તમ $100,000 સધુીનો દાંડ કરી શક ય છે. 

પેટ -ક નનૂ હેઠળ મ્યુજનજસપલ જનયમનો વણસવ ેછે ક:ે 

• દરેક વ્યજતત દરેક બીજી વ્યજતતથી ઓછ મ ાં ઓછુાં 2.0 મીટરનુાં અાંતર જાળવશે જ્ય રે જાહેર જમલકતમ ાં હો, જસવ ય કે આ વ્યજતતઓ તે 

િ ઇમ રતોમ ાં સ થ ેરહેતી હોય 

• કોઇ પણ ધાંધો પોત ન  ધાંધ ની િગ્ય મ ાં ક ેિગ્ય ની બહ ર કોઇ વ્યજતતન ેબીજી દરેક વ્યજતતથી 2.0 મીટરથી ઓછ ાં અાંતરમ ાં બેસવ  

દેશે નજહ ક ેઊભ  રહેવ  દેશ ેનજહ, જસવ ય કે આ વ્યજતતઓ તે િ ઇમ રતોમ ાં સ થ ેરહેતી હોય અથવ  તે વ્યજતતઓ ત ેધાંધ ન  

કમસચ રીઓ હોય. 

  

મને્ડટેરી ફસે કવરરાંગ્સ બ ય-લૉ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVR4HrFKl9vSZxTkzWCtIluuf9Hy-2B43EsMCMkJ-2FHXfKVO7SJwptMt1o9J4AmSgMIPJceRSZ5M665YixMbTZHfWAj-2FDdMPwPLDuKaDg8rGbeYRkTqCFNfVVmsje2OVgUeGS


 

 

મેન્ડટેરી ફેસ કવરરાંગ્સ બ ય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનમ ાં COVID-19 નો ફેલ વો રોકવ મ ાં મદદ મેળવવ  બધી ઇનડોર જાહેર િગ્ય ઓમ ાં નોન-

મેરડકલ મ સ્તસ કે ફસે કવરરાંગ્સ પહેરવ  અજનવ યસ બન્ય  છે. આ હાંગ મી બ ય-લૉ (પેટ -ક નૂન)મ ાં જાહરે સાંસ્થ ઓ અન ેધાંધ ઓએ પોત ન  

જનયાંત્રણ હેઠળ ઇનડોર જાહેર િનત  મ ટેની િગ્ય ઓમ ાં મ સ્તસ કે ફેસ કવરરાંગ્સ પહેરવ મ ાં આવત  હોવ ની ખ તરી કરવી અજનવ યસ બનશ.ે 

આ બ ય-લૉ (પેટ -ક નનૂ) મુજતત આપે છે, તબીબી ક રણોસર મ સ્ક કે ફેસ કવરરાંગ ન  પહેરી શકતી વ્યજતતઓ સજહતની ચોતકસ વ્યજતતઓને; બ ે

વર્સથી ઓછી ઉંમરન  બ ળકોને; કટોકટી હુકમો અનુસ ર એથલેરટક (કસરતી) પ્રવૃજત્તઓમ ાં પ્રવૃત્તમય લોકોને અન ેએક પરવ નગી ધર વત  

એકમમ ાં ખોર ક ક ેપીણાં લેત  લોકોને (જ્ય રે પ્રોજવન્સ ઇનડોર ડ ઇનનાંગ ફરીથી ખોલવ ની છૂટ આપે). સાંપણૂસ ય દી મ ટે વેબસ ઇટ 

િુઓ: brampton.ca/masks 

રહેવ સીઓ અન ેધાંધ ઓ જબન-અનુપ લન નોંધ વવ  311 નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે. 

COVID-19 સ મ ેપ્રજતરિય  કરવ મ ાં સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની અદ્યતન મ જહતી મેળવવ  વેબસ ઇટ િુઓ, brampton.ca/COVID19 

અવતરણો (તવૉ્સ):                                                                                                          

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણ ાં સમદુ યનુાં સાંરક્ષણ કરવ  િરૂરી કોઇપણ પગલ ઓ ભરવ નુાં ચ લુ ર ખશ.ે હુાં રહવે સીઓને મહેરબ ની કરીને 

વ્યજતતઓ વચ્ચ ેશ રીરરક અાંતર જાળવવ નુાં આચરણ કરત  રહેવ , નવી સ મ જિક હળવ -મળવ ની સીમ ન ેવળગી રહવે  અને બ્રમે્પટન 

COVID-19 ઇમરિન્સી મેઝસસ બ ય-લૉ અને મેન્ડટેરી ફેસ કવરરાંગ્સ બ ય-લૉ અનુસરવ ની જવનાંતી કરાં છુાં. આપણે સૌએ બ્રેમ્પટનન ેસરુજક્ષત 

ર ખવ  અન ેઆપણ ાં સમુદ યમ ાં COVID-19 ન ાં ફેલ વ ને રોકવ  સ થ ેમળીને ક મ અચૂક કરવુાં રહ્ુાં.” 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“એક બહુ મહત્વની બ બત એ છે કે એક સમુદ ય તરીક,ે આપણે બ્રમે્પટનમ ાં COVID-19 નો ફેલ વો ઘટ ડવ  િરૂરી ક યસ કરત  રહેવ નુાં ચ લુ 

ર ખીએ છીએ. હુાં રહવે સીઓન ેમહેરબ ની કરીન ેઆપણ ાં લાંબ વેલ  બ્રેમ્પટન COVID-19 ઇમરિન્સી મઝેસસ બ ય-લૉ અને મેન્ડટેરી ફેસ 

કવરરાંગ્સ બ ય-લૉ અનુસરવ , અન ેઘટ ડેલી સ મ જિક હળવ -મળવ ની સીમ ઓનો આદર કરવ  કહુાં છુાં, િેથી કરીન ેઆપણે સૌ સ થે મળીન,ે 

આપણ ેરરકવરીન  આપણ ાં મ ગસમ ાં આગળ વધી શકીએ છીએ અન ેઆપણ ાં સમુદ યનુાં આરોગ્ય અને સુરક્ષ નુાં સાંરક્ષણ કરી શકીએ છીએ.” 

- મ ર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ ક ઉજન્સલર, વોર્ડસસ 3 અને 4; લીડ (આગેવ ન), મેયરનુાં રરઓપનીંગ એન્ડ રરકવરી વર્કિંગ 

ગ્રૂપ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટીએ આપણ ાં સમુદ યમ ાં COVID-19 ન ાં ફેલ વ ન ેબહુ ગાંભીરપણ ેલેવ નુાં ચ લુ ર ખયુાં છે. આપણ ાં લાંબ વેલ  બ્રેમ્પટન COVID-19 

ઇમરિન્સી મઝેસસ બ ય-લૉ અન ેમેન્ડટેરી ફેસ કવરરાંગ્સ બ ય-લૉથી સીટી કમસચ રીઓ, COVID-19 નો ફેલ વો રોકવ ન  પ્રયત્નમ ાં વ્યજતતઓ 

વચ્ચે શ રીરરક અાંતર અને સ મ જિક હળવ -મળવ નુાં જાળવવ મ ાં અન ેઆપણ ાં સમગ્ર સમુદ યમ ાં નોન-મેરડકલ મ સ્તસન  ઉપયોગને પ્રોત્સ હન 

આપવ , અમલ-બિવણી કરશે.” 

- ડેજવડ બ રરક (David Barrick), ચીફ એડજમજનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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મિડિયા સપંર્ક : 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jWkFedha-2B5ijmu-2FQVh0-2BUfIFl4imUkN4EBfuEannHFYockc_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArG
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િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 
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