
 

 

 

ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટરેિયોએ પ્રોવવન્સર્મ ાં બીજી વ િ કટોકટીની વથિવિની ઘોષણ  કિી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જાન્યુઆિી 13, 2020) – ગઇક લે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ ઇર્મિજન્સી ર્મનેેજર્મેન્ટ એન્ડ વસવવલ પ્રોટેક્શન એક્ટ 

(EMCPA) હેઠળ પ્રોવવન્સર્મ ાં બીજી વ િ કટોકટીની ઘોષણ  કિી જે જાન્યુઆિી 13 ન ાં િોજ સવ િ ે12:01 વ ગ્ય િી અર્મલી બની. 

 

ગવર્મેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ ઘિ ેિહેવ નો હુકર્મ કયો જે જાન્યુઆિી 14, 2021 ન ાં િોજ 12:01 કલ કિી અર્મલર્મ ાં આવે છે જેર્મ ાં ગ્રોસિી થટોિ 

કે ફ ર્મમસીર્મ ાં ખિીદી કિવ  જવુાં, આિોગ્ય સાંભ ળ સવે ઓ ર્મેળવવી, વ્ય ય ર્મ ર્મ ટ ેઅિવ  અવનવ યમ ક ર્મક જ ર્મ ટે બહ િ જવુાં જેવ  અવનવ યમ 

હેિુઓન  અપવ દો વસવ ય દિકે વ્યવક્િએ ઘિ ેિહવેુાં અવનવ યમ બન ેછે. 

આ ઓડમિનો હેિ ુઅન ેઅન્ય નવ  અન ેપ્રવિમર્મ ન જાહેિ આિોગ્ય વનયાંત્રણો લોકોની ચલ યર્મ નિ  સીવર્મિ કિવ નો અન ેઘિન  ત્વરિિ સાંપકો 

બહ િની વ્યવક્િઓ સ િે િોજ િિ  સાંપકોની સાંખ્ય  ઘટ ડવ નો છે. અવનવ યમ પ્રવ સ ર્મ ટ ેબહ િ જવ નુાં સીવર્મિ કિવ  ઉપિ ાંિ, બધ ાં ધાંધ ઓએ 

ઘિેિી ક ર્મ કિી શકિ  કોઇપણ કર્મમચ િી, ચોક્કસપણે ઘિિેી જ ક ર્મ કિિ  હોવ ની ખ િિી કિ વવી િહી. 

નીચેન  વધ િ ન  જાહેિ આિોગ્ય પગલ ઓ પણ લેવ ર્મ ાં આવી િહ્ ાં છે: 

• આઉટડોિ આયોવજિ જાહેિ ર્મેળ વડ ઓ અને સ ર્મ વજક હળવ -ર્મળવ નુાં પ ાંચ લોકો સધુી સીવર્મિ િ ખવ ર્મ ાં આવ્યુાં છે. 

• લોકોએ ખુલલ ાં હોય િવે  ધાંધ ઓન  ક ેસાંથિ ઓન  ઇનડોિ વવથિ િોર્મ ાં ર્મ થક ક ેફેસ કવરિાંગ પહેિવુાં અવનવ યમ છે. િર્મ ેબે ર્મીટિિી 

વધ િ ેભૌવિક અાંિિ જાળવી ન શકો ત્ય િ ેઆઉટડોસમર્મ ાં ર્મ થક કે ફસે કવરિાંગ પહેિવ ની હવ ેભલ ર્મણ કિવ ર્મ ાં આવે છે.   

• હ ડમવેિ થટોસમ, આલકોહોલ રિટેલસમ, અન ેકબમસ ઇડ વપક-અપ કે રડવલવિી આપિ  થટોસમ સવહિન , બધ ાં વબન-અવનવ યમ રિટેલ થટોસમ, 

સવ િ ે7 વ ગ્ય  પહેલ ાં ન જ ખોલવ  અન ેિ ત્ર ે8 વ ગ્ય િી ર્મોડ  બાંધ ન જ કિવ . પ્રવિબાંવધિ સાંચ લન કલ કો આ થટોસમને લ ગુ 

પડિ  નિી જે ર્મુખ્યત્વે ખ દ્યપદ િો, દવ ઓ વેચિ  હોય, િરે્મજ ગસે થટેશન્સ, કન્વેવનયન્સ થટોસમ અને ટેકઆઉટ કે રડવલવિી ર્મ ટેની 

િેથટોિન્્સન ેલ ગ ુપડિ  નિી. 

આ પગલ ઓ ર્માંગળવ િ, જાન્યુઆિી 12, 2021 અન ેગુરુવ િ, જાન્યુઆિી 14, 2021 વચ્ચિેી અર્મલર્મ ાં આવે છે, જેર્મ ાં EMCPA હેઠળ 

પ્રોવવન્સર્મ ાં કટોકટીની ઘોષણ , િે એક્ટ હેઠળન  હુકર્મો, અને રિઓપનનાંગ ઓન્ટેરિયો એક્ટ (ROA) હઠેળ વનયર્મનોર્મ ાં સધુ િ ઓ સ ર્મેલ છે. 

પ્રોવવન્સની બીજી કટોકટી વવશ ેઅહીં વ ાંચો. 

નવ  અર્મલીકિણ પગલ ઓ 

પ્રોવવન્સર્મ ાં કટોકટીની ઘોષણ  હેઠળ, પ્રોવવન્સ અર્મલબજવણી અને પ્ર ાંવિય ગનુ ઓ ર્મ ટે બધ ાં અવધક િીઓન ેસત્ત  પૂિી પ ડશે, જેર્મ ાં 

ઓન્ટેરિયો પ્રોવવવન્સયલ પોલીસ, થિ વનક પોલીસ દળો, બ ય-લૉ (પેટ -ક નનૂો) અવધક િીઓ, અન ેપ્રોવવન્સન  ક યમથિળન  વનિીક્ષકો સ ર્મેલ છે 

જેઓ થટે-એટ-હોર્મ ઓડમિનુાં પ લન ન કિિ , અિવ  ઇનડોસમર્મ ાં ર્મ થક કે ફેસ કવરિાંગ ન પહેિિ  લોકો િેર્મજ િનેો અર્મલ ન કિિ  રિટેઇલ 

ઓપિેટસમ અન ેકાંપનીઓન ેરટરકટ આપી શકે છે. હુકર્મોનુાં પ લન ન કિવ નો વનણમય લેન િ  લોકો ROA અને EMCPA બાંને હેઠળ દાંડ 

અન/ેઅિવ  ક યદેસિ ક યમવ હી કિવ ન ેપ ત્ર બનશ.ે  

પ્રવિબાંધો ન અનુસિિ  લોકોન ેદાંરડિ કિવ ર્મ ાં અને/અિવ  રટરકટ આપવ ર્મ ાં આવશ.ે રિઓપનીંગ એક્ટ અને બ ય-લૉ હેઠળન  ઉલલાંઘનો ર્મ ટને  

દિો ગનુ ની પ્રકૃવિન  આધ િે $ 500 િી $100,000 સુધીન  છે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/59922/ontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb2


 

 

ર્મને્ડટેિી ફસે કવરિાંગ્સ 

ર્મેન્ડટેિી ફેસ કવરિાંગ્સ બ ય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનર્મ ાં બધી ઇનડોિ જાહેિ જગ્ય ઓર્મ ાં નોન-ર્મેરડકલ ર્મ થક્સ કે ફેસ કવરિાંગ્સ પહેિવ  અવનવ યમ છે. 

જાહેિ સાંથિ ઓ અને ધાંધ ઓએ પોિ ન  વનયાંત્રણ હેઠળની ઇનડોિ જાહેિ જગ્ય ઓર્મ ાં ર્મ થક્સ ક ેફેસ કવરિાંગ્સ પહેિવ ર્મ ાં આવિ  હોવ ની 

ખ િિી કિવી અવનવ યમ છે. 

 

આ બ ય-લૉ (પેટ -ક નનૂ) ર્મુવક્િ આપે છે, િબીબી ક િણોસિ ર્મ થક કે ફેસ કવરિાંગ ન  પહેિી શક ેિવેી વ્યવક્િઓ સવહિની ચોક્કસ વ્યવક્િઓને; 

બે વષમિી ઓછી ઉંર્મિન  બ ળકોન;ે કટોકટી હુકર્મો અનુસ િ એિલેરટક (કસિિી) પ્રવૃવત્તઓર્મ ાં પ્રવૃત્તર્મય લોકોન.ે વધ ુર્મ વહિી ર્મ ટ ેવબેસ ઇટ 

જુઓ: www.brampton.ca/masks 

સીટી સવે ઓ અન ેસગવડો 

સીટી હૉલ અને કોપોિટે સગવડો 

સીટી હૉલ અને કોપોિટે સગવડો ર્મ ત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટિી રૂબરૂર્મ ાં સવે ઓ ર્મ ટે ખુલલી છે. વૉક-ઇન્સને પિવ નગી આપવ ર્મ ાં આવી નિી. 

એપોઇન્ટર્મને્ટ બૂક કિ વવ , વેબસ ઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

સીટી રિરિએશન સેન્ટસમ અન ેસગવડો 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી રિરિએશન સગવડો જાહેિ જનિ  ર્મ ટ ેબાંધ િહે છે. િાંદુિથિ અન ેસરિય િહેવ ન ેલગિ  ઓનલ ઇન વીરડયો જોવ  

ર્મ ટ,ે અહીં વક્લક કિો. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની આઉટડોિ આઇસ રિાંક્સ હવ ર્મ ન અનુકૂળ િહે િો િહેવ સીઓન ેિાંદુિથિ, સિુવક્ષિ અન ેસરિય િહવે ર્મ ાં ર્મદદરૂપ િવ  

ખુલલી છે. સાંચ લનન  કલ કો વેબસ ઇટ પિ જોઇ શક ય છે, www.brampton.ca/outdoorskating. 

  

સ ર્મુદ વયક આિોગ્ય અન ેસુિક્ષ , ખ સ કિીને COVID-19 દિવર્મય ન સીટીની ર્મુખ્ય અગ્રિ  છે. પીલ પવલલક હેલિની ભલ ર્મણોને અનરુૂપ, 

રિાંક્સની ર્મુલ ક િ લેવ  એક રિઝવશેન વસથટર્મ અર્મલર્મ ાં છે. આન િી ક્ષર્મિ  જરૂરિય િો જાળવવ ર્મ ાં આવી િહી હોવ ની અન ેજરૂિ પડ ેિો 

સાંપકમનુાં પગેરુાં િ ખવુાં શક્ય હોવ ની ખ િિી િ ય છે. આઉટડોિ ક યમિર્મો ર્મ ટનેી ગોઠવણોન ેલગિી અદ્યિન ર્મ વહિી 

વેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation પિ જોઇ શક ય છે. 

િહેવ સીઓ અન ેધાંધ ઓ વધ ુર્મ વહિી અને સર્વમસ વવનાંિીઓ ર્મ ટ ે311 નાંબિ પિ કૉલ કિી શક ેછે, www.311brampton.ca વેબસ ઇટ 

જોઇ શક ેછે અિવ  311 ર્મોબ ઇલ ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે. 

કડીઓ (નલાંક્સ) 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્ર નર્માંગ અન ેસર્વમસ અપડે્ સ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુાં ખલુલુાં છે, શુાં બાંધ છે 

• COVID-19 ન ાં લક્ષણો 

• બ્રેમ્પટનર્મ ાં ટેનથટાંગ 

• સેલફ-આઇસોલેટ કેવી િીિે િવુાં 

• COVID-19 દિવર્મય ન ધાંધ ઓ અન ેક યમથિળોન ેસુિવક્ષિ િ ખવ  

• પીલર્મ ાં COVID-19 ન ાં કસેીસ 
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http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706463597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706473595|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=R/+E6nl1sQ4eRGpUPWJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

વર્મરડય  સાંપકમ : 

ર્મોવનક  દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડમનેટિ, વર્મરડય  એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજર્મેન્ટ  

વ્યૂહ ત્ર્મક સાંવ દ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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