
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ સર્વિસમાાં માર્િ 1, 2021 થી અમલી ફરેફારો 
  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (ફબે્રુઆરી 18, 2020) – આપણી ટ્રાતઝિટ તસસ્ટમ શહેરની આસપાસ લોકોને કાયિક્ષમ રીિે હેરફેર કરાવી શકિી હોવાની 

ખાિરી કરવા, નીરે્ના બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ રૂટ્સના સમયપત્રકો માર્િ 1, 2021 થી આગળ સૂર્ના આપવામાાં ન આવ ેતયાાં સધુી અનુકૂળ કરવામાાં 

આવશ:ે 

 

• 2 મઇેન – વીકડે (અઠવાક્રડક કામકાજના ક્રિવસો), શતનવાર અન ેરતવવારના સમયપત્રકો  

• 6 જેમ્સ પોટર – વીકડિે અન ેશતનવારના સમયપત્રકો  

• 11 સ્ટીલ્સ– વીકડિેના સમયપત્રકો  

• 12 ગ્રનેોબલ – વીકડિેના સમયપત્રકો  

• 15/15A બ્રમેલી – વીકડિેના સમયપત્રકો  

• 16 સાઉથગટે – વીકડિેના સમયપત્રકો  

• 24 વનેકકિ – વીકડિેના સમયપત્રકો  

• 25 એડનેબ્રકૂ – વીકડેિના સમયપત્રકો  

• 29/29A તવતલયમ્સ – વીકડિે, શતનવાર અને રતવવારના સમયપત્રકો  

 

કૃપા કરી પ્રવાસ કરિા પહેલાાં રૂટના સમયપત્રકો િપાસો. બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેડાઉનટાઉનમાાં ટર્મિનલ તબલલ્ડાંગના કામકાજના કલાકો 

સવારે 6 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી છે. ક્રટ્રતનટી કોમન ટર્મિનલ બાંધ રહે છે. ટર્મિનલ્સમાાં ગ્રાહક સેવાના કલાકો માટે વેબસાઇટ જુઓ, 

www.bramptontransit.com. આપણે સૌએ આપણાાં સમુિાયને સુરતક્ષિ રાખવા આપણો ભાગ ભજવવાની જરૂર છે. કપૃા કરી યાિ 

રાખશો:  

• ટર્મિનલ્સ પર અન ેબસોમાાં ફેસ કવરરાંગ્સ કે નોન-મેક્રડકલ માસ્્સ પહેરવા અતનવાયિ છે – િબીબી તસ્થતિઓ સતહિ માફી ર્ો્કસ લાગ ુ

પડે છે. ફેસ કવરરાંગ્સથી િમારાં નાક, મોઢુાં અને િાઢી બધાાં સમયે ઢાંકાયેલુાં હોવુાં જોઇએ.  

• ટર્મિનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર માસ્ક પહેયો હોય િો પણ, વ્યત્િઓ વચ્ર્ ેશારીક્રરક અાંિર જાળવો. 

• પ્રવાસ કરિી વખિે િમારાં પોિાનુાં અાંગિ ક્રડસઇઝફે્ ટઝટ (રે્પનાશક પિાથિ), જેમ કે હેઝડ સેતનટાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખો, અન ે

પોિાના હાથ અવારનવાર ધોિા રહો. 

• જો િમે બીમાર હો િો, કૃપા કરી ટ્રાતઝિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો. િમારાથી સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેઝટ સાઇટ પર 

પરીક્ષણ કરાવા ર્ો્કસ રહો અન ેજાહેર આરોગ્ય સૂર્નો અનુસરો. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેતનટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િર 48 કલાક ેિમામ સખિ સપાટીઓ, 

ઓપરેટર કમ્પાટિમઝેટ્સ અને બેઠકોને ર્પેરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોને હાલમાાં િર 24 કલાક ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

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

 

પીલ પતલલક હલે્થના માગિિશિન પ્રમાણે, ઉિારઓને યાિ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્મિનલ્સ પર નોન-મેક્રડકલ માસ્્સ પહેરવા 

અતનવાયિ બને છે. સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર િખેરેખ ર્ાલુ રાખવા પીલ પતલલક હલે્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મનેજેમઝેટ 

ઓક્રફસમાાંના પોિાના ભાગીિારો સાથે ઘતનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોિા રહો 

અથવા સર્વિસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કઝેરને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 
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તમક્રડયા સાંપકિ : 

મોતનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટર, તમક્રડયા એઝડ કમ્યુતનટી એંગેજમેઝટ  

વ્યૂહાતમક સાંવાિ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

http://www.brampton.ca/COVID19
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http://www.twitter.com/BramptonTransit
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