
 
 

 

 

માર્ચ 16 થી સ્ટીલ્સ વસે્ટ કોરિડોિ માટ ેબ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વચસ ફિી શરૂ કિવામાાં આવી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરિયો (માર્ચ 15, 2021) – બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ માંગળવાિ, માર્ચ 16 નાાં િોજથી અમલી બનાવીન ેસ્ટીલ્સ વેસ્ટ કોરિડોિ માટેની 

સર્વચસ ફિીથી શરૂ કિશ.ે  

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે સ્ટીલ્સ વેસ્ટ કોરિડોિની સર્વચસ હાંગામી ધોિણ ેસ્થન્ગત કિવાનો સાંર્ાલનલક્ષી ન્નણચય પીલ પન્લલક હલે્થની ખૂબ સાવર્ેતીપૂવચક 

સરિય તપાસ દિન્મયાન લીધો હતો. સમીક્ષા હાથ ધિવામાાં પીલ પન્લલક હેલ્થ સાથે સહયોગ સાધીન ેકામ કિીને, સર્વચસ ફિીથી શરૂ થઇ િહી છે 

અન ેઓપિેટસચ, જાહેિ જનતા કે ટ્રાન્ઝિટ પ્રવાસીઓન ેસામાઝય સામદુાન્યક ફેલાવાના જોખમ ઉપિાાંત વધાિાનુાં કોઇ જોખમ ર્ાલુ િહેતુાં નથી.  

 

નીરે્ જણાવેલા રૂટ્સ પિ ન્નયન્મત સર્વચસ ફિીથી શરૂ થશે: 

• 11 સ્ટીલ્સ  

• 51 હીયિફોડચ  

• 511 િુમ સ્ટીલ્સ  

 

સર્વચસને લગતી અદ્યતન માન્હતી માટ,ે કપૃા કિી વેબસાઇટ www.bramptontransit.com, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ેTwitter પિ જુઓ 

અથવા 905.874.2999 નાંબિ પિ કૉલ કિો. 

 

પીલ પન્લલક હલે્થ દ્વાિા COVID-19 સામદુાન્યક તપાસ 

પીલ પન્લલક હલે્થ પોતાની સામુદાન્યક તપાસ પૂણચ કિે ત્યાિે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ તઓે સાથે ઘન્નષ્ઠપણ ેકામ કિી િહ્ુાં છે.  

 

કમચર્ાિીઓ અને જાહેિ જનતાને સુિન્ક્ષત િાખવામાાં મદદરૂપ થવા પીલ પન્લલક હેલ્થના ન્નદેશ અનુસાિ, બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ ઓપિટેસચને સ્થળ 

પિ પિીક્ષણ પૂરાં પાડયુાં છે અને તઓેએ મેરડકલ માસ્્સ પહેિવા અન્નવાયચ છે. કેટલાક રકસ્સાઓમાાં સલે્ફ-આઇસોલેશન અન્નવાયચ છે, બ્રમે્પટન 

ટ્રાન્ઝિટના સર્વચસ લેવલ્સ પ્રભાન્વત થવાનુાં ર્ાલુ િહી શકે. અમ ેઆ સમયે પ્રવાસીઓને ધીિજ ધિવાની ન્વનાંતી કિીએ છીએ. 

 

પીલ પન્લલક હલે્થે સલાહ આપી છે ક ેપિીક્ષણ ખૂબ સાવર્તેી િાખીને કિવામાાં આવી િહ્ુાં છે. અત્યાિ,ે વધાિાના ઉપાયોની ભલામણો અનુસાિ, 

પ્રવતચમાન સામુદાન્યક સાંિમણને લીધે ઉપન્સ્થત જોખમ ઉપિાાંત ઓપિેટસચ, જાહેિ જનતા કે ટ્રાન્ઝિટ ઉપયોગકતાચઓને વધાિાનુાં કોઇ જોખમ 

નથી. સામુદાન્યક સાંિમણ સાથ,ે બધાાં ટ્રાન્ઝિટ ઉપયોગકતાચઓ માટ ેજાહેિ આિોગ્ય ભલામણો અનસુિવાનુાં ર્ાલુ િાખવુાં મહત્વની બાબત છે. 

ટ્રાન્ઝિટનો ઉપયોગ કિશો નન્હ જો તમને લક્ષણો જણાય અથવા COVID-19 નુાં ન્નદાન થયુાં હોય તવેી વ્યન્્તના ઘન્નષ્ઠ સાંપકચમાાં આવો. 

ટ્રાન્ઝિટ પિ, વ્યન્્તઓ વચ્ર્ે શ્ય એટલુાં શાિીરિક અાંતિ જાળવો, ર્સુ્ત બાંધબસેતો માસ્ક પહેિો અને તબીબી કટોકટી ઊભી થાય તે ન્સવાય 

માસ્્સ કાઢવાનુાં ટાળો (કાંઇક ખાવા કે પીવા માટે માસ્ક કાઢવા સન્હત).  

 

સામુદાન્યક તપાસને સાંબાંન્ધત વધુ ન્વગતો માટે, કપૃા કિી પીલ પન્લલક હેલ્થનો સાંપકચ કિશો.  

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ પિ COVID-19 સિુક્ષા ઉપાયો  

વધાિ ેસાિી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેન્નટાઇઝિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં િહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપિટેિ 

કમ્પાટચમઝેટ્સ અને બેઠકોન ેદિ 48 કલાક ેર્પેિન્હત કિવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દિ 24 કલાક ેસેન્નટાઇિ કિવામાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધિાવતી સગવડો અને ટર્મચનલ્સન ેિોજીંદા ધોિણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કિવામાાં આવે છે. 

 

પીલ પન્લલક હલે્થના માગચદશચન પ્રમાણે, અમ ેપ્રવાસીઓને આ યાદ અપાવીએ છીએ: 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

• ટર્મચનલ્સ પિ અન ેબસોમાાં ર્ુસ્ત બાંધબેસતા ફેસ કવરિાંગ્સ ક ેનોન-મરેડકલ માસ્્સ પહેિવા અન્નવાયચ છે – તબીબી ન્સ્થન્તઓ સન્હત 

માફી ર્ો્કસ લાગુ પડે છે. ફેસ કવરિાંગ્સથી તમારાં નાક, મોઢુાં અને દાઢી બધાાં સમયે ઢાાંકલેા હોવા જોઇએ. તબીબી કટોકટી ઊભી થાય 

તે ન્સવાય માસ્્સ કાઢવાનુાં ટાળો (કાંઇક ખાવા ક ેપીવા માટે માસ્ક કાઢવા સન્હત). 

• ટર્મચનલ્સમાાં અને બસ સ્ટોપ્સ પિ માસ્ક પહેયો હોય તો પણ વ્યન્્તઓ વચ્ર્ ેશાિીરિક અાંતિ જાળવો. 

• પ્રવાસ કિતી વખતે તમારાં પોતાનુાં અાંગત રડસઇઝફે્ ટઝટ (ર્પેનાશક પદાથચ), જેમ કે હેઝડ સેન્નટાઇિિ ક ેવાઇપ્સ સાથ ેિાખો, અન ે

પોતાના હાથ અવાિનવાિ ધોતા િહો. 

• જો તમે બીમાિ હો તો, કૃપા કિી ટ્રાન્ઝિટમાાં સવાિી કિવાનુાં ટાળો. સૌથી નજીકની COVID-19 એસસેમેઝટ સાઇટ પિ પિીક્ષણ 

ર્ો્કસ કિાવો અને જાહેિ આિોગ્ય સૂર્નો અનુસિો. 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પોતાના કમચર્ાિીઓ અને સમુદાયને સુિન્ક્ષત િાખવા COVID-19 સામે ઉઘાડા પડવાનુાં સાંભન્વત જોખમ ઓછામાાં ઓછુાં 

કિવા જરૂિી બધાાં પગલાઓ ભિવાનુાં ર્ાલુ િાખે છે. 

 

બકેગ્રાઉઝડ (પશ્ર્ાદભ)ૂ 

• સ્ટીલ્સ વેસ્ટ કોરિડોિ માટ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વચસ માર્ચ 10 થી સ્થન્ગત કિવામાાં આવી 

• COVID-19 ન ેપ્રન્તભાવ આપવામાાં માર્ચ 9 થી અમલી બનતા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સર્વચસમાાં ફેિફાિો 
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સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકચ 

ગુિઝવાંદિ ઝસાંહ (Gurvinder Singh) 

કોર્ડચનેટિ, મીરડયા એઝડ કમ્યુન્નટી એઝગેજમેઝટ  

સ્ટ્રેટેજીક કોમ્યુન્નકેશઝસ  

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

  

િીજીયન ઓફ પીલ મીરડયા સાંપકચ 

ઍશલી હૉરકઝસ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુન્નકેશઝસ સ્પેન્શયન્લસ્ટ – જાહેિ આિોગ્ય 

િીજીયન ઓફ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/254
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/253
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

