
 
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

અપડટે 2: સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનાાં COVID-19 િામ ેઆિોગ્ય અન ેિલામતીના વધાિાના પગલાાં લઈ િહ્યા છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 માર્ચ 2020) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન COVID-19 ને ગાંભીિતાથી ધ્યાન પિ લે છે અને પીલ પસલલક હલે્થની 

િલાહ અનુિિવાનુાં ર્ાલુ િાખે છે. િૌથી અદ્યતન માસહતી અહીં ઉપલલધ છે www.peelregion.ca/coronavirus. સિટી આ 

પરિસથથસતની નજીકથી દેખિેખ િાખવાનુાં ર્ાલુ િાખશ ેઅન ેિેવાઓ અથવા પ્રોગ્રામમાંગમાાં કોઈપણ ફેિફાિ સવશ ેિહવેાિીઓને અપડટે કિતા િહેશે. 

 

સિટીના ઇવેન્્િ અને પ્રોગ્રામમાંગ માટે, લોકોન ેનીરે્ આપેલ બાબતો અનુિિવાનુાં આહ્વાન કિવામાાં આવે છે પીલ હેલ્થની ભલામણ 

કરેલ સ્વચ્છતાની પ્રણાલલઓ: 

• જો તમન ેથવ-દેખિેખ િાખવા જણાવાયુાં હોય, તો કપૃા કિીન ેતમાિા આિોગ્ય િાંભાળ પ્રદાતાની િલાહ અનુિિશો. 

• વાિાંવાિ િાબ ુઅને પાણીથી હાથ ધોતા િહેશો અથવા અલ્કોહોલ ધિાવતુાં હને્ડ-િેસનટાઇઝિ વાપિો. 

• તમાિી આાંખો, મોં, અન ેનાકન ેિાંભવ હોય એટલુાં થપશચ કિવુાં ટાળો. 

• જે લોકો સબમાિ હોય તેમને અન ેતેમની વથતુઓ િાથનેો િાંપકચ ટાળો. 

• પોતાની ખાાંિી અને છીંકને રટશ્યુથી ઢાાંકો. જો તમાિી પાિ ેટીશ્યુ ન હોય, તો તમાિી બાાંઇના ઉપલા ભાગ અથવા કોણી પિ છીંક 

ખાઓ, હાથમાાં નહીં. ખાાંિી કે છીંક ખાધા બાદ હાથ ધુઓ. 

• સનિોગી જીવનશૈલી જાળવો, જેમાાં િામેલ છે આિોગ્યપ્રદ આહાિ, વ્યાયામ અને પૂિતી ઉંઘ જેથી શિીિની ઇમ્યુન સિથટમ મજબૂત 

બને. 

• ફ્લુનો શૉટ લેશો. તમને COVID-19 થાય તેના કિતા વધુ િાંભાવના ઇન્ફ્લુએન્ઝા થવાની છે અન ેસબમાિ થવાથી અન્ય 

િુક્ષ્મજાંતુઓ િામ ેતમાિી િોગપ્રસતકાિક શસતત ઘટ ેછે. 

• જો તમાિ ેપોતાને અળગા િહેવાની આવશ્યકતા હોય, તો કપૃા કિીન ેતમાિા આિોગ્ય િાંભાળ પ્રદાતાની િલાહ અનુિિશો. 

 

ઘટનાઓ  

 

પીલ પસલલક હલે્થ દ્વાિા િલાહ આપે છે કે સિટી દ્વાિા સિટીના પ્રત્યેક ઇવેન્ટની જોખમ આકાિણી થવી જોઇએ. બ્રૅમ્્ટન ઇમજચન્િી 

મેનજેમને્ટ ઓરફિ (BEMO) ન ેપસલલક હલે્થ દ્વાિા સનયસમતરૂપ ેઅપડટે કિવામાાં આવી િહ્યા છે અને તઓે પ્રા્ત થાય એવી કોઇપણ િલાહ 

ક ેિૂર્નાન ેઅમલ કિવા માટ ેસિટીના સવભાગો િાથે કાયચ કિી િહ્યા છે. 

 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 

 

250 કિતા વધ ુવ્યસતતઓનો જમાવડો થવાનો હોય એવા સિટીના ઇવેન્્િ માટ ેજેત ેઇવેન્ટ મુલતવી િાખવામાાં આવશ.ે સિટી ફેસિસલટીના 

ભાડુઆત જૂથોન ેમોટા પ્રિાંગો મલુતવી િાખવા માટ ેપ્રોત્િાસહત કિાશે અને િૂસર્ત કિાશે. મેયિ અન ેસિટી દાખલો બેિાડી િહ્યા છે અન ેતઓ 

કોઇપણ મોટા પ્રિાંગોમાાં હાજિી આપશે નહીં. 

 

એવા સિટી ઇવને્્િ જેમાાં 250 કિતા ઓછા લોકો જમા થવાના હોય તેમાાં આવા થથળો પિ સિટી જાગરૂકતા ફેલાવશ ેઅન ેપીલ હેલ્થ 

થવચ્છતાની શે્રષ્ઠ પ્રણાસલઓના પારટયા મકુવામાાં આવશ.ે 

 

રિરિએશન પ્રોગ્રામમાંગ અન ેમાર્ચ બ્રકે 

 

પીલ પસલલક હલે્થ ભલામણ કિતા નથી ક ેજો તમે થવથથ હોવ તો તમે કામ ક ેશાળામાાં ન જઈ ઘિ ેજ િહો, સિવાયક ેતમને પોતાની જાતને 

અળગા િાખવાની િલાહ આપવામાાં આવી હોય. કોઇપણ સબમાિીની જેમ જ જો તમ ેસબમાિ હોવ તો ઘિ ેિહવેુાં અન ેસબમાિ લોકો િાથ ેિાંપકચ 

ટાળવો ઉસર્ત છે. આ િલાહન ેધ્યાન પિ લેતા સિટીના માર્ચ બ્રેક દિસમયાનના રિરિએશન પ્રોગ્રામમાંગ આયોજન મુજબ ર્ાલુ િહેશ.ે 

 

બ્રૅમ્પટનનો રિરિએશન સવભાગ કૅમ્્િ (સશસબિ)માાંથી પીછેહઠ કિવાની $50ની ફી જતી કિી િહ્યા છે જો માતાસપતા પોતાના બાળકને કમૅ્પમાાંથી 

આજના રદનથી િોમવાિ િુધીમાાં પાછુાં ખેંર્વાનુાં નતકી કિ.ે જો માતાસપતા િોમવાિ પછી પાછુાં ખેંર્શ ેતો સિટી તે ફી પ્રમાણ અનુિાિ (પ્રો-િેટ) 

વિૂલશે. કૃપા કિી વધુ માસહતી માટે recconnects@brampton.caનો િાંપકચ કિો. 

 

ઇમજચન્િી ઓપિશેન્િ િેંટિ – સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઇમજેચન્િી રિથપોન્િ ્લાન િરિય કિવામાાં આવલે છે 

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પીલ પસલલક હેલ્થની િલાહ અને િૂર્નાને અનિુિે છે. સિટીએ જ્યાિે હજુ િુધી COVID-19 પિ િત્તાવાિ કટોકટી 

જાહેિ કિી નથી પિાંત ુબ્રૅમ્પટનની ઇમજચન્િી મનેેજમેન્ટ ઓરફિ દ્વાિા સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇમજેચન્િી રિથપોન્િ ્લાન લેવલ -2 પિ િરિય 

કિવામાાં આવેલ છે. આ સનણચયથી સનવાિણ અન ેિોકથામ માટનેા થરોતો િમર્પચત કિવામાાં વધ ુઝડપી પ્રસતભાવ આપવામાાં મદદ મળશ.ે  

 

COVID-19 અિિેમને્ટ િેંટિ – પીલ મમેોરિયલ 

 

પીલ મમેોરિયલ િેંટિ ફોિ ઇસન્ટગ્રટેેડ હલે્થ એન્ડ વેલનેિ ખાતે સવસલયમ ઓથલિ હેલ્થ સિથટમ ેCOVID-19 અિિેમને્ટ િેંટિ ખલુ્લુ મુતયુાં છે 

જેથી આપના િમુદાયના લોકોની તપાિ અન ેપિીક્ષણ થઈ શક ેજેઓ COVID-19ના િાંભસવત લક્ષણો અનભુવતા હોય. ઓથલિ અિેિમેન્ટ 

િેંટિ વૉક-ઇન સતલસનક નથી. અિિેમેન્ટ િેંટિના કામકાજના કલાકો બપોિ ે2 થી િાાંજે 8 વાગ્યા િુધી, અઠવારડયાના િાત રદવિના છે. આ 

િવલત એક આત્મસનભચિ ક્ષરેમાાં પીલ મમેોરિયલ ખાતે સથથત છે અને તે િાઇટ પિ અજચન્ટ કેિ િેંટિ અથવા આઉટપેશન્ટ િર્વચસિિમાાં હાજિ 

િહેલ અન્ય દદીઓન ેપ્રભાસવત કિતુાં નથી. ઓથલિ કાળજી મેળવવાની િલામત જગ્યા છે. 

 

mailto:recconnects@brampton.ca


 
 

 

 

મયેિ પરેિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)નો િાંદશે 

 

"િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન COVID-19ને અસત ગાંભીિતાથી લઈ િહ્યુાં છે અન ેસનવાિીઓ માટે િલામતીના પગલાાં વધાિવા માટ ેનતકિ પગલાાં લઈ 

િહ્યા છે. અમે બિો અન ેિવલતોની િફાઇ અને જાંતમુુતત કિવાની પ્રરિયાના આવતચન વધાિી િહ્યા છીએ તમેજ મોટા ઇવેન્્િ અને જમાવટો 

મુલતવી િાખી િહ્યા છીએ અન ેફેસિસલટીના ભાડઆૂતના જૂથોને પણ તમે જ કિવા પ્રેિી િહ્યા છીએ. કાઉસન્િલ અને હુાં જાત ેદાખલો બિેાડી 

િહ્યા છીએ અને આવતા િ્તાહોમાાં અમ ેમોટા પ્રિાંગોમાાં હાજિી આપીશુાં નહીં. હુાં તમામ સનવાિીઓને પીલ પસલલક હેલ્થ દ્વાિા ભલામણ 

કિાયેલ થવચ્છતા પ્રણાસલઓ અનિુિવા આહ્વાન કરાં છુાં. 

 

વધ ુજાણકાિી: 

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

• લિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન – િર્વિિ ઇન્ફોમેશન અપડેટ 1 

• પીલ મમેોરિયલ િેંટિ ફોિ ઇસન્ટગ્રટેેડ હલે્થ એન્ડ વેલનેિ ખાતે COVID-19 અિેિમેન્ટ િેંટિ 

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

• ગવન્મને્ટ ઓફ કનૅેડા- કોિોનાવાયિિ (COVID-19) અપડેટ 

• વલ્ડચ હેલ્થ ઓગચનાઇઝેશન – કોિોનાવાયિિ (COVID-19) અપડટે 

 

-30- 

 

 

 

 

 

 

 

સમરડયા િાંપકચ : 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://peelregion.ca/coronavirus/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp+YT2ziqlQ+w=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182
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