
 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં જૂન 4 થી અમલી બનિા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં ફરેફારો 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (જૂન 9, 2020) – સીટીના ક્રરઓપનીંગ અન ેક્રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપ,ે સોમવાર, જૂન 15 થી, બસ સર્વિસમાાં આગળ 

સૂચના આપવામાાં ન આવ ેતયાાં સધુી નીચે મુજબના ફેરફારો થશ.ે 

આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ લોકોને શહેરની આસપાસ કાયિક્ષમ રીિે હરેફેર કરાવી શકિી હોવાની ખાિરી કરાવવા, જૂન 15 થી નીચેના બ્રેમ્પટન 

ટ્રાતઝિટ રૂટ્સ સાંચાલનમાાં રહેશે. અમારી પાસ ેઉપલબ્ધ સાંસાધનો વડે આ સર્વિસીસ ટકાવી રાખવા શે્રષ્ઠ પ્રયતનો કરવામાાં આવશ.ે 

• 501 િુમ ક્વીન 

• 502 િુમ મેઇન 

• 511/511A િુમ સ્ટીલ્સ 

• 1/1A ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલાતલલન 

• 4/4A ચચાંગકસુી 

• 5/5A બોવાડિ 

• 6 જેમ્સ પૉટર 

• 7/7A કનેેડી 

• 8 સેઝટર 

• 9 વૉડને 

• 10 સાઉથ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 11/11A સ્ટીલ્સ 

• 14/14A ટોરબ્રામ 

• 15 બ્રેમલી 

• 18 ક્રડક્સી 

• 20/20A ઇસ્ટ ઇઝડસ્ટ્રીયલ 

• 23 સેઝડલવૂડ 

• 26 માઉઝટ પ્લેિઝટ 

• 29 તવતલયમ્સ પાકિવ ૅ

• 30 એરપોટિ રોડ 

• 31 મૅકવીન 

• 35 ક્લાકિવ ૅ

• 50 ગૉર રોડ 

• 51 હીયરફોડિ 

• 52 મૅકમચી 

• 53 રૅ લૉસન 

• 56 કકાંગનૉલ 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 60 તમતસસાગા 

• 115 પીયરસન એરપોટિ એક્સપ્રેસ 



 

 

COVID-19 મહામારીને લીધ ેસીતનયર આઇડી અને વટૅરન કાર્ડસિ અતયારે આપવામાાં આવિા નથી. ગ્રાહકો આગળ સૂચના આપવામાાં ન આવ ે

તયાાં સુધી પોિાના એક્સ્પાયડિ કાર્ડસિ વાપરવાનુાં ચાલુ રાખી શક ેછે. 

એક સ્મૃતિતચહ્ન િરીક,ે ટર્મિનલ્સ પર ગ્રાહક સેવા કાઉઝટસિ બાંધ કરવામાાં આવ્યા છે. બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેડાઉનટાઉનમાાં ટર્મિનલ 

તબચલ્ડાંગમાાં કામકાજના કલાકો સવારે 6 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી છે.  

હાલમાાં સર્વિસ ચાલુ હોય િેવા રૂટ્સ અને િનેા સમયપત્રકોની યાદી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

COVID-19 સલેટી મિેસિ (સરુક્ષા ઉપાયો) 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેતનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચપેરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાકે સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

પીલ પતબ્લક હલે્થ અને ગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેક્રરયોની પતબ્લક ટ્રાતઝિટમાાં માસ્ક્સ પહેરવાની ભલામણને અનુસરિા, બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટમાાં 

ઉિારુઓને અતયારે બસો અન ેટર્મિનલો પર નોન-મેક્રડકલ માસ્ક્સ પહેરવાની કડક ભલામણ કરવામાાં આવે છે. બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટમાાં ઉિારુઓ 

અન ેઓપરેટરો માટે જુલાઇ 2 થી નોન-મેક્રડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અતનવાયિ બનશે, જ્યારે ભાડુાં ચૂકવણી અને બસમાાં આગળથી પ્રવેશ ફરી શરૂ 

કરવામાાં આવશે. વધ ુમાતહિી માટ,ે અહીં તક્લક કરો. 

સીટી માસ્ક પહેયો હોય િો પણ ઉિારુઓન ેટર્મિનલ્સ અને બસ સ્ટોપ્સ પર વ્યતક્િઓ વચ્ચે ભૌતિક અાંિર જાળવવાનુાં આચરણ ચાલુ રાખવાની 

તવનાંિી કર ેછે. સીટી ઉિારુઓન ેપોિાના અાંગિ ક્રડસઇઝફેક્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ ક ેહેઝડ સનેટેાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોિાના 

હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોિાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવે છે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 મહામારી દરતમયાન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતબ્લક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી 

મેનજેમઝેટ ઓક્રફસમાાં સાથે ઘતનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વબેસાઇટ 

www.brampton.ca/covid19 અને www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ અપડટે્સ માટે Twitter પર 

@bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કઝેરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી શકાય છે. 
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