
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનાાં COVID-19 િામનેા આિોગ્ય અન ેિલામતીના પગલાાં 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (11 માર્ચ 2020) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પીલ પસલલક હેલ્થ અન ેઅન્ય િમુદાય અન ેGTHA ભાગીદાિો િાથે મળીને 

લેવાના િાવર્તેીના પગલાાં પિ કામ કિી િહ્યા છે જેથી COVID-19 (કોિોનાવાયિિ)થી સનવાિીઓને િક્ષણ આપી શકાય અન ેતનેે ફેલાતો 

િોકી શકાય. 

 

COVID-19 ન ેકાિણ ેશ્વાિોચ્છ્વાિની માાંદગી થાય છે અને તે એક વ્યસતતથી અન્ય વ્યસતતમાાં ફેલાઇ શક ેછે. લક્ષણો હળવાથી લઈન ેગાંભીિ 

હોય છે અને િામાન્યપણ ેતાવ, ઉધિિ અન ેશ્વાિ ર્ઢવાની તકલીફનો િમાવેશ થાય છે.  

 

કોઇપણ માાંદગીમાાં હોય તે જ િીતે જો સિમાિ હોવ તો લોકોએ ઘિ ેિહેવાની િલાહ છે અન ેકોઇ અન્ય સિમાિ વ્યસતતના િાંપકચમાાં આવવાનુાં 

ટાળવુાં. મહેિિાની કિીન ેસનયસમતપણ ેહાથ ધોતા િહેશો અન ેઉધિિ તેમજ છીંકને ઢાાંકશો. 

 

સિટી પીલ પસલલક હલે્થની િલાહ અને િૂર્નાને અનુિિ ેછે. હાલમાાં પીલ ખાતે જોખમ ઓછુાં હોવા છતાાં, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા 

િમાજના આિોગ્યના િક્ષણ માટ ેનીરે્ના પગલાાં લઈ િહ્યા છે: 

• બ્રમૅ્્ટન ટ્રાસન્િટ – િિોમાાં, િવલતોમાાં અન ેટર્મચનલોમાાં કઠણ િપાટીઓ અન ેિેઠકોને જાંતમુુતત કિવાના અન ેિાફ કિવાના 

આવતચનમાાં વધાિો.  

• ઇવને્્િ/પ્રોગ્રામમાંગ – સિટીના યજમાનપદેથી થશ ેતે પ્રોગ્રામમાંગ િમયપત્રક પ્રમાણે જ થશ.ે િાહ્ય ઇવેન્ટ પાટચનિોના આિોગ્ય અને 

િુખાકાિીના પ્રોટોકોલ અલગ હોય તેમ િને, અને પરિણામે ઇવેન્્િ િદ કિવામાાં આવી શક.ે   

• િવલતો – િવલતો અન ેજાહેિ કાઉન્ટિોની િફાઇ અને જાંતુમતુત કિવાના આવતચનમાાં વધાિો શૌર્ાલયોમાાં હન્ડવૉમશાંગ એટલેક ેહાથ 

ધોવાના િૂર્ના ફલકો મકુવામાાં આવ્યા છે, અને તમામ િવલતોના પ્રવેશદ્વાિો પિ તમેજ શૌર્ાલયોમાાં હને્ડ-િૅસનટાઇમિાંગ એટલેક ે

હાથન ેજાંતમુુતત કિવાના સ્ટેશનો ઉભા કિાયા છે. 

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પાિે નાગરિકોને િોમજાંદી અને કટોકટી િવેાઓ પહોંર્ાડવા માટ ેસિટીના તમામ સવભાગોન ેટકેો આપતો વ્યાપક સિિનિે 

કસન્ટન્યુઈટી ્લાન છે. બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજચન્િી િર્વચસિિ દ્વાિા સિટીના સહસ્િાધાિકો, ઓન્ટારિયો ફાયિ માશચલ અને ઇમજચન્િી 

િર્વચસિિ પાટચનિો િાથે વ્યવહાિ કિવા માટ ેએક આાંતરિક ટીમની િર્ના કિવામાાં આવી છે જેથી COVID-19 િામ ેતૈયાિી કિીને તનેા 

પ્રભાવને ઘટાડી શકાય. 

 



 

 

COVID-19 પિ અદ્યતન કિેલ માસહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.peelregion.ca/coronavirus અને 

@RegionofPeelને ફોલો કિો.  

  

વધ ુજાણકાિી 

• પીલ પસલલક હલે્થ – નૉવેલ કોિોનાવાયિિ (COVID-19) 

• પ્રોસવન્િ ઓફ ઓન્ટારિયો:  આિોગ્ય માંત્રાલય – નૉવેલ કોિોનાવાયિિ (COVID-19) 

• ગવન્મને્ટ ઓફ કનૅેડા – કોિોનાવાયિિ (COVID-19) અપડટે 

• વલ્ડચ હેલ્થ ઓગચનાઇિેશન – કોિોનાવાયિિ (COVID-19) અપડટે 
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સમરડયા િાંપકચ : 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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