
 

 

  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેCOVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં  

વધારાના આરોગ્ય અન ેસરુક્ષા ઉપાયો શરૂ કયાા 

 

સીટી પ્રોતવન્સના તનર્દશેો અનસુરીન ેસુધારેલા સ્ટજે 2 ક્રરકવરીમાાં પ્રવશેયુાં છે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેક્રરયો (ઓક્ટોબર 9, 2020) – પ્રોતવન્સની આજની ઘોષણા અનુસાર અને પીલ પતલલક હેલ્થની ભલામણો અનુસાર, સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન COVID-19 નો ફેલાવો ધીમો કરવામાાં મર્દર્દ મેળવવા સધુારેલા સ્ટેજ 2 માાં પ્રવેશી રહ્ુાં છે. 

 

શતનવાર, ઓક્ટોબર 10, 2020 નાાં રોજ સવાર ે12:01 વાગ્યાથી અમલી બનિા, નીચેના આરોગ્ય અન ેસુરક્ષા ઉપાયો લઘુિમ 28 ક્રર્દવસ 

સુધી અમલમાાં રહેશે અને સિિ િનેી સમીક્ષા કરવામાાં આવશ:ે 

 

રસૅ્ટોરન્્સ, બાસા અન ેખાદ્ય પર્દાથો વચેિી સાંસ્થાઓ 

 

શતનવાર, ઓક્ટોબર 10, 2020 નાાં રોજ સવાર ે12:01 વાગ્યાથી અમલી બનિી, રૅસ્ટોરન્્સ, બાસા અન ેફૂડ કો્સા સતહિની, ખાદ્ય પર્દાથો 

વેચિી સાંસ્થાઓ, COVID-19 નો ફેલાવો કાબમૂાાં લેવામાાં મર્દર્દરૂપ થવા ઇનડોર ડાઇનનાંગ સર્વાસીસ બાંધ કરશ.ે ટેકઆઉટ (ટેક હોમ) અને 

આઉટડોર ડાઇનનાંગની પરવાનગી હજુ ચાલુ છે.  

 

ઘણી રૅસ્ટોરન્્સ, બાસા અને ફૂડ કો્સા સતહિની, ખાદ્ય પર્દાથો વેચિી સાંસ્થાઓએ પીલ રહવેાસીઓન ેસાંરક્ષણ આપવા પોિાની ધાંધો કરવાની 

રીિ પહેલેથી સ્વૈતછછક ધોરણે બર્દલવા એક નાગક્રરકલક્ષી પગલુાં ભયુું છે ત્યાર,ે કાાં િો પ્રોતવન્સની અથવા િો પીલ પતલલક હલે્થની ભલામણોનુાં 

પાલન ન કરિા ધાંધાઓ હલે્થ પ્રોટકે્શન એન્ડ પ્રમોશન એક્ટ હેઠળ હુકમો મેળવવાને અધીન રહેશે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઉપલલધ ટેકઆઉટ (ટેક હોમ) તવકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને સ્થાતનક ખાદ્ય પર્દાથો વચેિી સાંસ્થાઓન ેસહાયરૂપ થવા 

રહેવાસીઓન ેપ્રોત્સાતહિ કર ેછે. 

 

બાંધ થનારી વધારાની સગવડો 

 

શતનવાર, ઓક્ટોબર 10, 2020 નાાં રોજ સવાર ે12:01 વાગ્યાથી અમલી બનિા, નીચેના સ્થળો બાંધ કરવામાાં આવશ:ે 

• સીટીની ક્રરક્રિએશન સગવડોમાાં ક્રફટનેસ સગવડો સતહિના, ઇનડોર જીમ્સ અન ેક્રફટનેસ સેન્ટસા (એટલે કે, કસરિ વગો અન ેવજન 

અન ેકસરિ રૂમ્સ) 

• સીટીની સગવડો સતહિના, પરફોર્મુંગ આ્સા સને્ટસા અન ેસ્થળો 

• કેતસનો, નબાંગો હૉલ્સ અને અન્ય ગેમ્સ એસ્ટાતલલશમેન્્સ 

• ઇનડોર તસનમેા 

• રેનસાંગ સ્થળોમાાં પ્રેક્ષક તવસ્િારો 

• પારસ્પક્રરક સાંવાર્દની આપલે કરિા પ્રર્દશાનો ક ેમ્યુતિયમ્સ, ગેલેરીસ, િૂ, સાયન્સ સને્ટસા, લેન્ડમાક્સા વગરેેમાાં અાંગિ સાંપકા થવાનુાં ઉછચ 

જોખમ ધરાવિા પ્રર્દશાનો 

 

ઘટાડલેી ક્ષમિા સીમાઓ 

 

શતનવાર, ઓક્ટોબર 10, 2020 નાાં રોજ સવાર ે12:01 વાગ્યાથી અમલી બનિી, નીચેની ક્ષમિા સીમાઓ બાંધ કરવામાાં આવશ:ે 

• પયાટન અન ેમાગાર્દશાક સેવાઓ ઇનડોરમાાં 10 લોકો સુધી અન ેઆઉટડોરમાાં 25 લોકો સુધી સીતમિ 

• ક્રરયલ એસ્ટટે ઓપન હાઉસીસ ઇનડોરમાાં 10 લોકો સુધી સીતમિ 



 

 

• સ્કૂલ્સ, ચાઇલ્ડ કૅર સેન્ટસા, યુતનવર્સાટીસ, એપ્લાઇડ આ્સા અને ટેકનોલોજીની કૉલેજીસ, અન ેપ્રાઇવટે કેક્રરયર કૉલેજીસ માટે છૂટ 

સાથ,ે રૂબરૂમાાં તશક્ષણ અને સૂચના ઇનડોરમાાં 10 લોકો સુધી અને આઉટડોરમાાં 25 લોકો સુધી સીતમિ રહે છે 

• મીટટાંગ અન ેઇવને્ટ આયોજનો ઇનડોરમાાં 10 લોકો સુધી અન ેઆઉટડોરમાાં 25 લોકો સુધી સીતમિ 

• ટીમ સ્પો્સા માત્ર િાલીમ સત્રો સધુી સીતમિ રહેશ ે(કોઇ રમિો ક ેિપાિપી નહીં) 

• આ વીકએન્ડ માટ ેપવૂા તનધાાક્રરિ વટેડાંગ ક્રરસપે્શન્સ પ્રવિામાન જાહેર આરોગ્ય તનયમો અનસુાર થઇ શક.ે માંગળવાર, ઓક્ટોબર 13, 

2020 નાાં રોજ સવાર ે12:01 વાગ્યાથી અમલી બનિા, ઇવેન્ટ આયોજનોમાાં ઇનડોર 10 લોકો સુધી અન ેઆઉટડોર 25 લોકોની 

નવી ભેગા થવાની સીમાઓ સતહિ, અદ્યિન જાહેર આરોગ્ય ઉપાયો વેટડાંગ ક્રરસપે્શન્સન ેલાગુ થશ.ે 

 

સામાતજક હળવા-મળવાની સીમાઓ અન ેવ્યતક્િઓ વછચ ેશારીક્રરક અાંિર જાળવવુાં 

 

બ્રેમ્પટન અને સમગ્ર પીલ રીજીયનમાાં િમામ સામાતજક મેળાવડા અને જાહેર આયોજનો ઇનડોરમાાં 10 લોકો સધુી અન ેવ્યતક્િઓ વછચ ે

શારીક્રરક અાંિર જાળવી શકાય ત્યાાં આઉટડોરમાાં 25 લોકો સુધી સીતમિ રહે છે.  

 

COVID-19 નુાં જોખમ ઘટાડવાના હેિસુર, પીલ પતલલક હેલ્થ અન્ય લોકો સાથે સાંપકા ઘટાડવાની અને લોકો સાથ ેનાની સાંખ્યામાાં ભગેા 

થવાનુાં રાખવાની, અને સામાતજક વિુાળો ત્વક્રરિ ઘરબારના લોકો ક ેઅતનવાયા સાંભાળકિાાઓ સુધી સીતમિ રાખવાની ભલામણ કર ેછે. આ 

થેન્ક્સતગનવાંગ વીકએન્ડમાાં, પીલ પતલલક હેલ્થ ઉજવણીઓ કરવાનુાં િમારા ત્વક્રરિ ઘરબારના લોકો સધુી સીતમિ રાખવાની ભલામણ કર ેછે.  

 

એકલા રહેિા કે પોિાના ત્વક્રરિ ઘરબાર બહારના લોકો સાથ ેસાંપકા ધરાવિા લોકો માટે, પીલ પતલલક હલે્થ સાંખ્યાબાંધ વ્યતક્િઓ ભેગા થવાનુાં 

સીતમિ રાખવા, એકબીજા સાથેનો સમય ઘટાડવા, વ્યતક્િઓ વછચે શારીક્રરક અાંિરનુાં આચરણ કરવા, માસ્ક્સ પહેરવા અન ેહાથ ધોવા 

પ્રોત્સાતહિ કર ેછે. જો બીમાર હો િો, રૂબરૂમાાં ભેગા થવાન ેબર્દલે વછયુાઅલી (આભાસીય) ભેગા થાવ, પરીક્ષણ કરાવો અન ેઘર ેપોિાન ેઅલગ 

(સેલ્ફ-આઇસોલેટ) કરો. 

 

બ્રેમ્પટન COVID-19 ઇમરજન્સી મિેસા બાય-લૉ (કટોકટી ઉપાય પટેા-કાનૂન) હેઠળ, વ્યતક્િઓ વછચે શારીક્રરક અાંિર તનયમનનુાં પાલન ન 

કરિી વ્યતક્િઓન ેર્દરેક ગનુા માટે લઘુિમ $500 અન ેમહત્તમ $100,000 સધુીનો ર્દાંડ કરી શકાય છે. 

 

પેટા-કાનનૂ હેઠળ મ્યુતનતસપલ તનયમનો વણાવ ેછે ક:ે 

• ર્દરેક વ્યતક્િ ર્દરેક બીજી વ્યતક્િથી ઓછામાાં ઓછુાં 2.0 મીટરનુાં અાંિર જાળવશે જ્યારે જાહેર તમલકિમાાં હો, તસવાય કે વ્યતક્િઓ િે જ 

ઇમારિોમાાં સાથ ેરહેિી હોય 

• કોઇ પણ ધાંધો પોિાના ધાંધાની જગ્યામાાં ક ેધાંધાની જગ્યા બહારની કોઇ વ્યતક્િન ેબીજી ર્દરેક વ્યતક્િથી 2.0 મીટરથી ઓછાાં અાંિરમાાં 

બેસવા કે ઊભા રહવેા ર્દેશે નતહ, તસવાય ક ેવ્યતક્િઓ િે જ ઇમારિોમાાં સાથે રહેિી હોય અથવા િે વ્યતક્િઓ િે ધાંધાના કમાચારીઓ 

હોય. 

 

રહેવાસીઓ અન ેધાંધાઓ તબન-અનુપાલન નોંધાવવા 311 નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે. 

 

મને્ડટેરી ફસે કવટરાંગ્સ 

 

મેન્ડટેરી ફેસ કવટરાંગ્સ બાય-લૉ (ચહેરો અતનવાયાપણ ેઢાાંકવાના પટેા-કાનૂન) હેઠળ, બ્રમે્પટનમાાં બધી ઇનડોર જાહરે જગ્યાઓમાાં નોન-મેક્રડકલ 

માસ્ક્સ કે ફસે કવટરાંગ્સ પહેરવા અતનવાયા બન્યા છે. જાહેર સાંસ્થાઓ અન ેધાંધાઓએ પોિાના તનયાંત્રણ હેઠળની ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાાં 

માસ્ક્સ કે ફસે કવટરાંગ્સ પહેરવામાાં આવિા હોવાની ખાિરી કરવી અતનવાયા બન ેછે. 

 

આ બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) મુતક્િ આપે છે, િબીબી કારણોસર માસ્ક કે ફેસ કવટરાંગ ના પહેરી શક ેિવેી વ્યતક્િઓ સતહિની ચોક્કસ વ્યતક્િઓને; 

બે વષાથી ઓછી ઉંમરના બાળકોન;ે અથવા કટોકટી હુકમો અનુસાર એથલેક્રટક (કસરિી) પ્રવૃતત્તઓમાાં પ્રવતૃ્તમય રહેિી વ્યતક્િઓન.ે વધ ુમાતહિી 

માટ ેવેબસાઇટ જુઓ: www.brampton.ca/masks 

file:///C:/Users/nstogdil/OneDrive%20-%20City%20of%20Brampton/Media%20Releases/www.brampton.ca/masks


 

 

 

રહેવાસીઓ અન ેધાંધાઓ તબન-અનુપાલન નોંધાવવા 311 નાંબર પર કૉલ કરી શક ેછે. 

 

COVID-19 ટસે્ટ અન ેપરીક્ષણ સ્થળોની માતહિી 

 

વ્યતક્િઓ ફામાસીસ અન ેએસેસમને્ટ સેન્ટસા સતહિ સમગ્ર પીલના સ્થળોમાાં પરીક્ષણ કરાવી શક ેછે. ગિ માંગળવાર, ઓક્ટોબર 6 સુધીમાાં, 

બધાાં એસેસમેન્ટ સને્ટસા અને પસાંર્દગીની ફામાસીસમાાં ટેસ્ટ કરાવવા એપોઇન્ટમને્્સ લેવી જરૂરી હિી. િમારો ટેસ્ટ બકૂ કરાવવા એસેસમને્ટ 

સેન્ટર કે ફામાસીનો સાંપકા કરો. 

 

પીલ અન ેબ્રેમ્પટનમાાં COVID-19 પરીક્ષણ સ્થળોની યાર્દી માટ,ે પ્રોતવન્સની વેબસાઇટ જુઓ. 

 

બ્રમે્પટનમાાં તવતલયમ ઑસ્લર હલે્થ તસસ્ટમ (Osler) ટનેસ્ટાંગ 

 

સાઉથ ફ્લૅચરના સ્પો્સાપ્લેક્સમાાં ઑસ્લરનુાં COVID-19 ટેનસ્ટાંગ સેન્ટર 

ઑસ્લર હવે COVID-19 ટેસ્ટ કરાવવાની પાત્રિા ધરાવિી કોઇપણ વ્યતક્િને ઓનલાઇન અન ેફોન બટુકાંગ કરવાની સગવડ આપી રહ્ુાં છે. 

બ્રેમ્પટનમાાં સાઉથ ફ્લૅચરના સ્પો્સાપ્લેક્સમાાં ઑસ્લરનુાં COVID-19 ટેનસ્ટાંગ સેન્ટર રોજ સવાર ે8 વાગ્યાથી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લુાં 

હોય છે, અન ેએપોઇન્ટમને્્સ ઉપલલધિા આધાર ેબુક કરવામાાં આવ ેછે. 

 

ઑસ્લરના COVID-19 ટેનસ્ટાંગ સેન્ટરમાાં ટેસ્ટ બુક કરાવવા, નીચેમાાંથી એક તવકલ્પ પસાંર્દ કરો.  

• ઓનલાઇન: વેબસાઇટ જુઓ, www.williamoslerhs.ca/coronavirus 

• ફોન: 905.487.1249 નાંબર પર કૉલ કરો 

            સવાર ે8:00 થી સાાંજે 6:00 વાગ્યા સધુી, અઠવાક્રડયામાાં (બધાાં) 7 ક્રર્દવસોમાાં. 

 

કૃપા કરી નોંધી લેશો: ઑસ્લર ેરૂબરૂમાાં એપોઇન્ટમને્ટ બુટકાંગ બાંધ કયુું છે. 

 

એકીકૃિ આરોગ્ય અન ેસુખાકારી માટે પીલ મમેોક્રરયલ સને્ટરમાાં ઑસ્લરનુાં COVID-19, કોલ્ડ અને ફ્લૂ તક્લતનક 

ઑસ્લરના COVID-19, કોલ્ડ અન ેફ્લૂ તક્લતનક COVID-19 ટનેસ્ટાંગ માપર્દાંડો સાંિોષિા ર્દર્દીઓને, િેમજ લક્ષણો ધરાવિા અન ેિબીબને 

બિાવવા ઇછછિા ર્દર્દીઓન,ે વૉક-ઇન ધોરણ ે(એપોઇન્ટમેન્ટ વગર) મળવાનુાં ચાલુ રાખશ ે

 

બ્રેમ્પટનના સાઉથ ફ્લૅચરના સ્પો્સાપ્લેક્સમાાં અન ેપીલ મમેોક્રરયલ સેન્ટરમાાં COVID-19, કોલ્ડ અને ફ્લૂ તક્લતનક ટેનસ્ટાંગ સેન્ટર પર વધ ુ

માતહિી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.williamoslerhs.ca/coronavirus 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.williamoslerhs.ca/&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill@brampton.ca%7C54c44c88663f4f197cc308d86b969efe%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637377642083780221&sdata=iTVtJKc/waWftISjlnwRDLKgaYId6tU
http://www.williamoslerhs.ca/coronavirus
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 

 

 


