
 

 

ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટરેિયોએ ઘિ ેિહવેાનો હુકર્મ જૂન 2 સધુી લબંાવ્યો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ર્મ ે13, 2021) – આજે, ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ ઘોષણા કિી ક ેતેઓ સર્મગ્ર પ્રોવવન્સન ેઆવિી લેતો ઘિ ેિહવેાનો 

હુકર્મ (પ્રોવવવન્સયલ સ્ટ-ેએટ-હોર્મ ઓર્ડિ) ઓછારં્માં ઓછો બધુવાિ, જૂન 2, 2021 સુધી લંબાવી િહ્ા ંછે. 

જાહિે આિોગ્ય ઉપાયો 

પ્રોવવન્સર્મા ંકટોકટીની ઘોષણા અને ઘિ ેિહવેાનો હુકર્મ, બંન ેવધ ુબે અઠવારર્યા સધુી લંબાવવાર્મા ંઆવ્યા છે જેથી COVID-19 નો ફેલાવો 

િોકવાર્મા ંર્મદદ ર્મળે. ઘિ ેિહવેાના હુકર્મર્મા ંગ્રોસિી સ્ટોિ ક ેફાર્મડસીર્મા ંખિીદી કિવા જવું, આિોગ્ય સંભાળ સેવાઓ ર્મેળવવી, વ્યાયાર્મ ર્માટ ેઅથવા 

અવનવાયડ કાર્મકાજ ર્માટ ેબહાિ જવું જેવા અવનવાયડ હેતઓુના અપવાદો વસવાય દિેક વ્યવતતએ ઘિ ેિહવેુ ંઅવનવાયડ બન ેછે. 

નીચેના જાહેિ આિોગ્ય અન ેકાયડસ્થળ ેસુિક્ષા ઉપાયો અર્મલર્માં િહે છે: 

• એક જ ઘિના સભ્યો સાથે હો અથવા ઘિની બહાિ એકલી િહેતી અન્ય એક વ્યવતત અથવા ઘિના કોઇ સભ્ય ર્માટ ેસભંાળકતાડ વસવાય, 

બધાં આઉટર્ોિ સાર્માવજક ર્મેળાવર્ા અને આયોવજત જાહેિ પ્રસંગો કિવાનુ ંપ્રવતબંવધત છે; 

• બાંધકાર્મ ક્ષતે્રર્મા ંબધા ંઅવનવાયડ-વસવાયના કાયડસ્થળો બંધ િહે છે; 

• સ્ટોિની અંદિ િહીને ખિીદી કિવાની પિવાનગી આપી હોય તવેા બધાં રિટેઇલ સ્થળોર્માં ક્ષર્મતા સીર્મા 25 ટકા સુધીની છે. આર્મા ં

ર્મુખ્યત્વે ખાદ્ય પદાથો અન ેદવાઓ વેચતા સપુિર્માકટે્સ, ગ્રોસિી સ્ટોસડ, કન્વેવનયન્સ સ્ટોસડ, ઇનર્ોિ ફાર્મડસડ ર્માકેટ્સ, અન્ય સ્ટોસડનો 

સર્માવેશ થાય છે; 

• બધી આઉટર્ોિ રિરિએશનલ કોટ્સડ અને સ્પોટ્સડ ર્મેદાનો, જેર્મ ક ેગોલ્ફ કોસીસ, બાસ્કેટબૉલ કોટ્સડ અન ેસોકિ ર્મેદાનો બંધ િહે છે; 

અન ે

• લગ્ન પ્રસંગો, અંવતર્મરિયાઓ, અને ધાર્ર્મડક સવેાઓ, વવવધઓ કે રિયાઓ ઇનર્ોિ ક ેઆઉટર્ોિ 10 લોકો સુધી સીવર્મત કિવાર્મા ંઆવી 

છે. આ સેવાઓ સાથે સકંળાયેલા સાર્માવજક ર્મેળાવર્ા જેર્મ કે રિસપે્શન્સ પિ પ્રવતબધં છે, એક જ ઘિર્માં િહેતા સભ્યો સાથ ેઅથવા 

ઘિની બહાિ એકલી િહેતી અન્ય એક વ્યવતત સાથે હો ત ેવસવાય. ડ્રાઇવ-ઇન સેવાઓન ેપિવાનગી ર્મળી છે. 

સર્મગ્ર પ્રોવવન્સન ેઆવિી લેતી કટોકટી બ્રેક (એટલે કે ર્માત્ર કબડસાઇર્ વપક-અપ અને રર્વલવિી) હેઠળ અવનવાયડ-વસવાયના રિટેઇલ ર્માટ ેલાગુ 

અન્ય બધાં જાહેિ આિોગ્ય અને કાયડસ્થળે સુિક્ષા ઉપાયો ચાલુ િહેશે. 

વધ ુર્માવહતી અહીં વાંચો. 

સીટી સર્વડસીસ અન ેફવેસવલટીસ 

 

સીટી હૉલ અન ેકોપોિટે સગવર્ો 

સીટી હૉલ અને કોપોિટે સગવર્ો ર્માત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટથી રૂબરૂર્મા ંસવેાઓ ર્માટે ખુલ્લી છે. વૉક-ઇન્સને પિવાનગી આપવાર્માં આવી નથી. 

એપોઇન્ટર્મને્ટ બૂક કિાવવા, વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

 

સીટી રિરિએશન સને્ટસડ અન ેઆઉટર્ોિ સગવર્ો 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી ર્મનોિજંનલક્ષી સગવર્ો જાહેિ જનતા ર્માટે બધં િહેશે અન ેઇનર્ોિ પ્રોગ્રામ્સ આગળ નોરટસ આપતા સધુી િદ િહેશે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530956734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000124/ontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

બધી આઉટર્ોિ રિરિએશનલ કોટ્સડ અને સ્પોટ્સડ ર્મેદાનો, જેર્મ ક ેગોલ્ફ કોસીસ, બાસ્કેટબૉલ કોટ્સડ અન ેસોકિ ર્મેદાનો બંધ છે; અન ેિર્મતના 

ર્મેદાનો ખુલ્લા િહે છે. 

ઉદ્યાનો અને િસ્તાઓ ખલુ્લા િહે છે. ચચંગકુસી પાકડ અન ેઅલર્ોિાર્ો પાકડર્માં વૉશરૂર્મ સગવર્ો ઉપલબ્ધ છે. 

વર્ચયુડઅલ પ્રોગ્રામ્સ 

વર્ચયુડઅલ રફટનેસ 

િહેવાસીઓન ેતાલીર્મબદ્ધ વશક્ષકો સાથ ે30-વર્મવનટના ર્મફત લાઇવ વર્ચયુડઅલ રફટનેસ વગોર્માં સહભાગી થવાનું વનર્મતં્રણ આપવાર્માં આવે છે. 

55+ વકડશોપ્સ 

55 વષડ અન ેવધાિ ેઉંર્મિના બ્રમે્પટનવાસીઓ પોતાના ઘિેથી વર્ચયુડઅલ વકડશોપ્સ ર્માટ ેર્મફતર્મા ંનોંધણી કિાવી શક ેછે અન ેઓનલાઇન સત્રોર્મા ં

જોર્ાઇન ેપ્રવૃત્તર્મય િહી શક ેછે. સહભાગીઓ પાસ ેસુિવક્ષત અને સંિવચત વાતાવિણર્માં સોવશયલાઇઝ થવાની, નવા વર્મત્રો બનાવવાની અન ે

ઓનલાઇન જોર્ાવાની તક િહેશે. 

સવડગ્રાહી વર્ચયુડઅલ પ્રવૃવત્તઓ અન ેવકડશોપ્સ 

આ શે્રણી અશતતતા ધિાવતા અને અપવાદર્મય સહભાગીઓ ર્માટ ેપ્રવવૃત્તઓર્મા ંજોર્ાવાની, કંઇક નવું શીખવાની અન ેસર્મોવરર્યાઓ સાથ ેસ્થાયી 

વર્મત્રતા બનાવવાની ચરર્યાતી તક છે. 

નોંધણી કવેી િીતે કિવી તે સવહત, વર્ચયુડઅલ પ્રોગ્રાર્મ ઓફસડ સબંંધર્મા ંવધ ુર્માવહતી વેબસાઇટ અહીં જોઇ શકાય છે. 

િૅક એટ હોર્મ (Rec At Home) 

ઘિ ેબેઠા ંસ્વ-ર્માગડદશડક ઓનલાઇન આટ્સડ અન ેિાફ્ટ ટ્યુટોરિયલ્સ સાથે સરિય અન ેપ્રવૃત્તર્મય િહો, 24/7 પહોંચ સુલભ! ઓરિગાર્મી હાટ્સડ 

બનાવવાની િીત શીખો, તર્માિી કેવલગ્રાફી આવર્તો, અને ઘણાં બધાનંો ર્મહાવિો કિો. વવવવધ િૅક એટ હોર્મ પ્રવૃવત્તઓર્માં અહીંથી પ્રવેશો, તેન ે

બ્રેમ્પટન રિરિએશન ેપ્રેર્મપૂવડક બનાવી છે. 

ર્મને્ર્ટેિી ફસે કવરિગં્સ 

 

ર્મેન્ર્ટેિી ફેસ કવરિંગ્સ બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનર્માં બધી ઇનર્ોિ જાહેિ જગ્યાઓર્મા ંનોન-ર્મેરર્કલ ર્માસ્તસ કે ફેસ કવરિંગ્સ પહેિવા અવનવાયડ છે. 

જાહેિ સંસ્થાઓ અને ધંધાઓએ પોતાના વનયંત્રણ હેઠળની ઇનર્ોિ જાહેિ જગ્યાઓર્માં ર્માસ્તસ ક ેફેસ કવરિંગ્સ પહેિવાર્માં આવતા હોવાની 

ખાતિી કિવી અવનવાયડ છે. 

 

આ બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) ર્મુવતત આપે છે, તબીબી કાિણોસિ ર્માસ્ક કે ફેસ કવરિંગ ના પહેિી શક ેતવેી વ્યવતતઓ સવહતની ચોતકસ વ્યવતતઓને; 

બે વષડથી ઓછી ઉંર્મિના બાળકોન;ે કટોકટી હુકર્મો અનુસાિ એથલેરટક (કસિતી) પ્રવૃવત્તઓર્માં પ્રવૃત્તર્મય લોકોન.ે વધ ુર્માવહતી ર્માટ ેવબેસાઇટ 

જુઓ: www.brampton.ca/masks. 

િહેવાસીઓ અન ેધંધાઓ વધ ુર્માવહતી અને સર્વડસ વવનંતીઓ ર્માટ ે311 નંબિ પિ કૉલ કિી શક ેછે, વબેસાઇટ www.311brampton.ca 

જોઇ શક ેછે અથવા 311 ર્મોબાઇલ ઍપનો ઉપયોગ કિી શક ેછે. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530966730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo


 

 

િસીકિણ (વવેતસનશેન્સ) 

18 વષડ ઉપિના બધા ંબ્રેમ્પટનવાસીઓ હવે પોતાની COVID-19 િસી ર્મેળવવા એપોઇન્ટર્મને્ટ બુક કિાવવાન ેપાત્ર છે. COVID-19 

િસીકિણ પિ સૌથી અદ્યતન ર્માવહતી ર્માટે અન ેએપોઇન્ટર્મને્ટ બુક કિાવવા, પ્રોવવન્સનું વેવતસન પોટડલ જુઓ. 

ચલતંસ (કર્ીઓ) 

 

વધ ુર્માવહતી ર્મેળવો: 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાચર્મગં અન ેસર્વડસ અપર્ટે્સ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુ ંખલુ્લંુ છે, શુ ંબંધ છે 

• COVID-19 ના ંલક્ષણો 

• COVID-19 વતેસીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનર્માં ટેચસ્ટગં 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીતે થવુ ં

• COVID-19 દિવર્મયાન ધંધાઓ અન ેકાયડસ્થળોન ેસુિવક્ષત િાખવા 

• પીલર્માં COVID-19 ના ંકસેીસ 
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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 
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