
 
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

અપડટે 3: સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 િામ ેઆિોગ્ય અન ેિલામતીના વધાિાના પગલાાં લઈ િહ્યા છે – 

સિટી હૉલ અન ેજાહિે િવલતો બાંધ કિવામાાં આવી છે, ઇવને્ટ્િ અન ેપ્રોગ્રાઇંગ િદ કિવામાાં આવ્યા છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટટારિયો (13 માર્ચ 2020) – આજની પીલ પસલલક હલે્થની જાહેિાતને પગલ ેપીલના િક્ષણાથ ેCOVID-19 અાંગનેી લેવાજોગ 

વધાિાની િાવર્ેતીઓ તિીક ેસિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા આપણા િમુદાયના આિોગ્ય અને િુખાકાિીન ેિક્ષણ આપવામાાં મદદ મળે તે ઇિાદે 

િર્વચસિિ અને પ્રોગ્રામમાંગમાાં નોંધપાત્ર ફેિફાિો કયાચ છે. 

 

સિટી દ્વાિા ર્લાવાતા ઇવને્ટ્િ   

 

તમામ સિટી દ્વાિા ર્લાવાતા ઇવને્ટ્િ જે માર્ચની 14મી થી એસપ્રલ 5 વચ્ર્ ેગોઠવાયા હતાાં તે િદ કિવામાાં આવ ેછે. સિટીની િવલતોમાાં પણ 

આ િમયગાળામાાં યોજાયેલ તમામ િામાસજક પ્રિાંગો િદ કિવામાાં આવે છે.  

 

રિરિએશન પ્રોગ્રામમાંગ અન ેમાર્ચ બ્રકે કમૅ્્િ  

 

િોમવાિથી અમલી બન ેતે િીતે માર્ચ 16મીનો માર્ચ બ્રેક પ્રોગ્રામમાંગ િદ કિવામાાં આવે છે. ઉપિાાંત, માર્ચ 16 થી એસપ્રલ 5 િુધીના રિરિએશન 

પ્રોગ્રામમાંગ િદ કિવામાાં આવ ેછે. િાંપૂણચ રિફન્ટડ પૂિા પાડવામાાં આવશ.ે કૃપા કિી વધુ માસહતી માટે recconnects@brampton.caનો 

િાંપકચ કિો. 

 

સિટી-િવલતો બાંધ કિવા બાબત ે

 

COVID-19નો પ્રિાિ થતો િોકવા માટ ેસિટી હૉલ, રિરિએશન અને કમ્યુસનટી િેંટિો, પફોર્મિંગ આ્િચ વને્ટયુ અન ેબ્રૅમ્પટન પુસ્તકાલયોની 

શાખાઓ િસહત સિટીની તમામ િવલતો માર્ચ 16થી એસપ્રલ 5ના રદન િસહત બાંધ િહેશ.ે  

 

કાઉસન્ટિલની િભાઓ  

 

માર્ચ 16થી એસપ્રલ 5ના રદન િસહત અમલ, સિટી કાઉસન્ટિલ, કસમટી ઓફ કાઉસન્ટિલ અને કસમટી ઓફ એડજસ્ટમેન્ટટની તમામ િભાઓ િદ 

કિવામાાં આવી છે. 

 

recconnects@brampton.ca


 

 

દ િોઝ બ્રમૅ્પટન 

 

માર્ચ 16થી અમલ િહીન ે05 એસપ્રલ 2020 િુધી દ િોઝ બ્રૅમ્પટન િસહત સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પિફોર્મિંગ આ્િચ વેન્ટયુમાાં પૂર્વ નિર્ધવરિત તમામ 

ઇવેન્ટ્િ િદ અથવા મુલતવી કિવામાાં આવેલ છે. જાહેિ જનતા માટે પિફોર્મિંગ આ્િચ વને્ટયુ 05 એસપ્રલ 2020 િધુી બાંધ િહેશે.  

 

વધુ માસહતી માટે કૃપા કિીન ેકામકાજના કલાકો દિસમયાન (િોમવાિથી શસનવાિ, િવાિ ે10 થી િાાંજે 6) દ િોઝ બ્રૅમ્પટન્ટિ બૉક્િ 

ઓરફિનો િાંપકચ 905 874 2800 એક્સ્ટ.ે 62803 અને 62804 પિ, અથવા ઇમેલ boxoffice@brampton.ca પિ કિશો. 

 

 

અસતમહત્ત્વપણૂચ િવેાઓ 

 

તમામ અસતમહત્ત્વપણૂચ િેવાઓ આપણા િમાજને મદદરૂપ થવા િામાન્ટય િીતે કાયચ કિશ ેજેમાાં િામેલ છે ફાયિ એન્ટડ ઇમજચન્ટિી િર્વચસિિ, 

બાય-લૉ એન્ટફોિચમને્ટટ, માગચ પ્રર્ાલન, સિક્યોરિટી િર્વચસિિ, પ્રાણીઓની િેવાઓ અન ેPOA કો્િચ.  

 

આપણા અને કમચર્ાિીઓના આિોગ્યનુાં િક્ષણ કિવા માટે સિટીએ બિોમાાં, િવલતોમાાં અને ટર્મચનલોમાાં કઠણ િપાટીઓ અન ેબેઠકોને િાફ 

કિવાના અન ેજાંતમુુક્ત કિવાના આવતચનોમાાં વધાિો કિાયો છે. 

 

ઇમજચન્ટિી ઓપિશેન્ટિ િેંટિ – સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઇમજેચન્ટિી રિસ્પોન્ટિ ્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 ઇમજચન્ટિી મનેેજમેન્ટટ ઓરફિ દ્વાિા સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇમજેચન્ટિી રિસ્પોન્ટિ ્લાન લેવલ -2 પિ િરિય 

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

 

COVID-19 અિિેમને્ટટ િેંટિ – પીલ મમેોરિયલ 

 

પીલ મમેોરિયલ િેંટિ ફોિ ઇસન્ટટગ્રટેેડ હલે્થ એન્ટડ વેલનેિ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ખાતે 

સવસલયમ ઓસ્લિ હલે્થ સિસ્ટમે (William Osler Health System) COVID-19 અિેિમને્ટટ િેંટિ ખલુ્લુ મુક્યુાં છે જેથી આપના 

િમુદાયના લોકોની તપાિ અન ેપિીક્ષણ થઈ શક ેજેઓ COVID-19ના િાંભસવત લક્ષણો અનભુવતા હોય. ઓસ્લિ અિિેમને્ટટ િેંટિ (Osler 

Assessment Centre) વૉક-ઇન સક્લસનક નથી. અિિેમને્ટટ િેંટિના કામકાજના કલાકો બપોિ ે2 થી િાાંજે 8 વાગ્યા િધુી, અઠવારડયાના 

િાત રદવિના છે. આ િવલત એક આત્મસનભચિ ક્ષેત્રમાાં પીલ મેમોરિયલ ખાતે સસ્થત છે અન ેતે િાઇત પિ અજચન્ટટ કેિ િેંટિ અથવા 

આઉટપેશન્ટટ િર્વચસિિમાાં હાજિ િહેલ અન્ટય દદીઓન ેપ્રભાસવત કિતુાં નથી. ઓસ્લિ કાળજી મેળવવાની િલામત જગ્યા છે. 
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સિટીના ઇવેન્ટ્િ અને પ્રોગ્રામમાંગ માટે, લોકોન ેનીરે્ આપેલ બાબતો અનુિિવાનુાં આહ્વાન કિવામાાં આવે છે પીલ પનલલક હેલ્થિી 

ભલધમણ કિેલ સ્ર્ચ્છતધિી પ્રણધનલઓ: 

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

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

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

• જે લોકો સબમાિ હોય તેમને અન ેતેમની વસ્તુઓ િા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 સિસ્ટમ મજબૂત 

બને. 

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

િુક્ષ્મજાંતુઓ િામ ેતમાિી િોગપ્રસતકાિક શસક્ત ઘટ ેછે. 

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

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 ન ેગાંભીિતાથી ધ્યાન પિ લે છે અન ેપીલ પસલલક હેલ્થની િલાહ અનુિિવાનુાં ર્ાલુ િાખે છે. િૌથી 

અદ્યતન માસહતી અહીં ઉપલલધ છે www.peelregion.ca/coronavirus.  

 

 

મયેિ પરેિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)નો િાંદશે 

 

"િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િવેા અને િસુવધાઓન ેબાંધ કિવા અન ેCOVID-19 ના પ્રિાિન ેમયાચરદત કિવા માટ ેઇવને્ટ્િ અન ેપ્રોગ્રામમાંગ મુલતવી 

િાખવા માટનેા વધાિાના પગલાઓ લઈ િહ્યા છે. આ મહત્વપૂણચ પગલાાં બ્રૅમ્પટનવાિીઓની િલામતી અને આિોગ્યન ેિુિસક્ષત કિશ.ે આ બાંધનો 

િહેવાિીઓ પિ પડેલો પ્રભાવ અમે જાણીએ છીએ અને અમ ેઆ સવકિતી પરિસસ્થસતને િતત મૂલવી િહ્યા છીએ તેમજ પ્રસતિાદ આપી િહ્યા 

છીએ. અમ ેિહવેાિીઓને ભલામણ કિેલ સ્વચ્છતા પ્રણાસલઓનુાં પાલન કિવા અન ેબ્રમૅ્્ટન િાસન્ટઝટનો સબનજરૂિી ઉપયોગ ન કિવા પ્રોત્િાસહત 

કિીએ છીએ." 

 

 

વધ ુજાણકાિી: 

• સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 

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

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

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
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• િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન – િર્વચિ માસહતી અપડેટ 1 

• પીલ મમેોરિયલ િેંટિ ફોિ ઇસન્ટટગ્રટેેડ હલે્થ એન્ટડ વેલનેિ ખાતે COVID-19 અિેિમેન્ટટ િેંટિ 

• પ્રોસવન્ટિ ઓફ ઓન્ટટારિયો: આિોગ્ય માંત્રાલય – નૉવેલ કોિોનાવાયિિ (COVID-19) 

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

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

મોનિકા દુગ્ગલ  
કોઓર્ડિિેટર, નમર્ડયા એન્ડ કમ્યનુિટી એંગેજમેન્ટ  
વ્યહૂાત્મક સવંાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ/edj0Z9UOHd1m7FmnpWm+CA1LttSCdY=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 
 

 

 

 

 

 


