
 

 

COVID-19 અપડટે્સ: બ્રમે્પટન કોટટહાઉસ જુલાઇ 6 નાાં રોજ ફરીથી ખલુશ,ે સ્પ્ર ેપડે કલાકો લાંબાવવામાાં 

આવ્યા 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુલાઇ 6, 2020) – બ્રેમ્પટનના રરઓપનીંગ અને રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપ,ે બ્રેમ્પટનનુાં રોવવવન્સયલ ઓફેન્સીસ 

કોટટહાઉસ જુલાઇ 6 નાાં રોજ ફરીથી ખુલશ,ે અને સ્પ્ર ેપેડ કલાકો લાંબાવવામાાં આવશે. 

આ શહેર સામદુાવયક આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાને ગાંભીર રીતે લે છે, અને સુરક્ષા ઉપાયો અમલમાાં રહેશે. 

કોટટહાઉસ 

ઓન્ટેરરયો કોટટ ઓફ જસ્પ્ટીસ રોવવવન્સયલ ઓફેન્સીસ કોટટ જે 5, રૅ લૉસન બુલેવાડટ વસ્પ્થત છે તે જુલાઇ 6 નાાં રોજ ફરીથી ખુલશ.ે 

કોટટહાઉસમાાં હાજર રહતેા લોકોએ તયાાં મૂકેલા બધાાં સાઇન બોર્ડસટ અને વનદેશો અચૂક અનુસરવા પડશે. તયાાં એક વન-વ ે(એક તરફી) રવેશ 

દરવાજો હશે, જયાાંથી વસક્યુરરટી ગાડટ મુલાકાતીઓન ેઆવકાર આપશ.ે મુલાકાતીઓને રવેશતા પહેલાાં તયાાં દશાટવેલા COVID-19 સેલ્ફ-

સ્પ્રીનનાંગ (જાત-તપાસન ેલગતા) રશ્નોની સમીક્ષા કરવાનુાં કહવેામાાં આવે છે. રવેશ સમયે હને્ડ સેવનટાઇઝર પૂરાં પાડવામાાં આવશે. મુલાકાતીઓ 

તયાર પછી ક્યૂ રટરકટ મેળવવા ઇન્ફમેશન કાઉન્ટરની મુલાકાત લઇ શક ેછે. 

જો ક્યૂ ક્ષમતા ઉપરાાંત ભરાઇ જાય તો, મુલાકાતીઓન ેટેક્ષ્ટ મેસજેથી ક્યૂ નાંબર મેળવવા પોતાનો સેલ ફોન નાંબર પૂરો પાડવાનુાં કહેવામાાં આવશ.ે 

તેઓન ેવબનલ્ડાંગમાાં રવેશવાની સલાહ આપતો ટકે્ષ્ટ મેસજે મળે તયાાં સુધી તેઓને બહાર રાહ જોવાનુાં કહેવામાાં આવશ.ે રાંગીન કોડડાંગ કરલેા 

ફ્લોર માર્કિંગ્સથી મુલાકાતીઓને વબનલ્ડાંગમાાં જુદા જુદા સર્વટસ વવસ્પ્તારનુાં માગટદશટન મળશે. 

કૃપા કરી માવહતગાર રહેશો કે રોવવવન્સયલ ઓફેન્સીસ એક્ટ હેઠળની બધી બાબતો રૂબરૂમાાં સપ્ટેમ્બર 11, 2020 સુધી મુલતવી રહેશે. 

નોરટસની નકલ ઓન્ટેરરયો કોટટ ઓફ જસ્પ્ટીસની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

સ્પ્ર ેપરે્ડસ 

જુલાઇ 6 થી શરૂ કરીને, સ્પ્ર ેપેડ સાંચાલનના કલાકો લાંબાવવામાાં આવ્યા છે. બ્રેમ્પટનમાાં હવામાન અનુકૂળ હોય તયાર,ે સવારે 10 થી રાત્રે 8 

વાગ્યાન ેબદલે, સ્પ્રે પેર્ડસ હવ ેસવાર ે9 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. સ્પ્રે પેડ સ્પ્થળોની યાદી માટ ેવેબસાઇટ 

www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

પીલ પવબ્લક હલે્થ અને સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન દરકે વ્યવક્તને એકબીજા વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવવાની વવનાંતી કર ેછે. તમારા હાથ વારાંવાર સાબ ુ

અન ેપાણીથી ઓછામાાં ઓછી 20 સેકન્ર્ડસ ધોઇન,ે અન ેબહાર જતી વખત ેઆલ્કોહોલ-યુક્ત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને સારી રીત ે

હાથ સ્પ્વચ્છ રાખવાનો મહાવરો ચોક્કસ કરતા રહો. ખાાંસી અન ેછીંકને રટસ્પ્યુ પેપર કે તમારી કોણીથી ઢાાંકો, અન ેતયાર પછી તમારા હાથ ધોઇ 

નાખો ક ેસેવનટાઇઝ કરો. 

જો તમન ેસારાં ના લાગતુાં હોય તો કૃપા કરી કોટટહાઉસ કે સ્પ્રે પેર્ડસમાાં હાજર રહેશો નહીં. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટિ 

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