
 

 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જૂન 11 થી રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેન ું પગલ ું એક પિ  

સ િવિત િીત ેઆગળ વધવાની તયૈાિી કિી િહ્ ું છે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 7, 2021) – ગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ આજે કિેલી ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આ શ ક્રવાિે, જૂન 11 નાું 

િોજ મળસ્કે 12:01 વાગ્યાથી રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેન ું પગલ ું એક પિ સ િવિત િીતે આગળ વધવાની તૈયાિી કિી િહ્ ું છે. આ પગલ ું 

સ્થાવનક જાહિે આિોગ્ય એકમો, આિોગ્ય સુંભાળ ભાગીદાિો, મ્ય વનવસપાવલટીઓ સાથનેી ભાગીદાિીમાું પ્રોવવન્સની િસીકિણની શરૂઆત, અન ે

આપણાું સમ દાયના ચાલ  સમપપણને આભાિી થતા સમયપત્રકથી ત્રણ રદવસ પહેલાું શરૂ થશે. 

 

જૂન 11 થી, રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેન ું પગલ ું એક હેઠળ નીચેના વનયમો અન ેઉપાયો અમલમાું આવશે: 

• સામાવજક હળવ ું-મળવ ું અન ેઆયોવજત જાહેિ પ્રસુંગો માટે આઉટડોિ મયાપદાઓ જ દા જ દા ઘિોના સભ્યો સવહત, 10 લોકો સ ધી 

વવસ્તાિવામાું આવશ;ે 

• લગ્ન સમાિુંભ અન ેઅુંવતમરક્રયા સવહતની આઉટડોિ ધાર્મપક સવેાઓ, વવવધઓ, ક ેસમાિુંભો જેમાું લોકોની સુંખ્યાને ધ્યાનમાું િાખીને 

વ્યવતતઓ વચ્ચ ેબ ેમીટિન ું શાિીરિક અુંતિ જાળવી શકાય; 

• લગ્ન સમાિુંભ અન ેઅુંવતમરક્રયા સવહતની ઇનડોિ ધાર્મપક સવેાઓ, વવવધઓ, કે સમાિુંભોમાું ચોતકસ ઓિડાની 15 ટકા સ ધીની 

િમતાને પિવાનગી મળે છે; 

• અવનવાયપ-વસવાયના રિટેઇલ માટે 15 ટકા સ ધીની િમતાન ેપિવાનગી મળે છે, જેમાું વેચી શકાતા માલસામાન પિ કોઇ પ્રવતબુંધો 

નથી; 

• અવનવાયપ અન ેઅન્ય પસુંદ કિેલા રિટેઇલ માટ ે25 ટકા સ ધીની િમતાને પિવાનગી મળે છે, જેમાું વેચી શકાતા માલસામાન પિ કોઇ 

પ્રવતબુંધો નથી; 

• બહ  વવશાળ ઘિો માટ ેઆઉટડોિ ડાઇનનુંગમાું અપવાદો સાથે ટેબલ દીઠ ચાિ લોકો; 

• આઉટડોિ રફટનેસ તલાસીસ, અુંગત તાલીમમાું આઉટડોિ સમૂહો અને આઉટડોિ વ્યવતતગત/ટીમ ધોિણે િમતની તાલીમની પિવાનગી 

10 લોકો સ ધી જયાું વ્યવતતઓ વચ્ચે ત્રણ મીટિન ું અુંતિ જાળવી શકાત ું હોય; 

• બાળકો માટે ડ ેકેમ્્સ ચલાવવાની પિવાનગી ઓરફસ ઓફ ધી ચીફ મેરડકલ ઓરફસિ ઓફ હલે્થ દ્વાિા વનર્મપત COVID-19 માટનેી 

સ િિા માગપિેખાઓ અન સાિ આપવામાું આવે છે; 

• ઓન્ટેરિયો પાતસપ, અને ટૂુંકા સમય માટ ેિેન્ટલ સવહત, કેમ્પ મેદાનો અન ેકેમ્પ સ્થળોમાું િાતભિનો પડાવ (ઓવિનાઇટ કેનમ્પુંગ); 

• રિહસપલ કિવા અથવા િૅકોડપ કિેલ ક ેપ્રસારિત કન્સટપ, આર્ટપવસ્ટક ઇવેન્ટ, વથયેટિલિી પિફોમપન્સ અથવા 10 થી વધાિે પિફોમપસપ ન હોય 

તેવા અન્ય પિફોમપન્સના હેત સિ કન્સટપ સ્થળો, વથયેટિો અન ેવસનેમા હોલ્સ આઉટડોસપમાું, અન્ય પ્રવતબુંધો સાથે ખ લી શક;ે 

• આઉટડોિ હોસપ િેનસુંગ ટ્રેતસ અને મોટિ સ્પીડવઝેન ેદશપકો વવના ચલાવવાની પિવાનગી મળે છે; અન ે

• પ્રાણી સુંગ્રહાલયો (ઝૂ), વસમાવચહ્નો (લેન્ડમાતસપ), ઐવતહાવસક સ્થળો, બોટાવનકલ ગાડપન્સ જેવા આઉટડોિ આકષપણોને િમતા અને 

અન્ય પ્રવતબુંધો સાથ.ે 

પ્રોવવન્સનો િોડમેપ ટ ૂરિઓપન  ત્રણ પગલાનો ્લાન છે જે સ િવિત િીતે અને સાવચેતીપૂવપક પ્રોવવન્સન ેરિઓપન કિે છે અને મહત્વના જાહેિ 

આિોગ્ય અને આિોગ્ય સુંભાળ સચૂકાુંકોમાું સમગ્ર પ્રોવવન્સમાું િસીકિણ દિ અને સ ધાિાઓ આધારિત જાહેિ આિોગ્ય ઉપાયો ધીિ ેધીિ ેઉઠાવી 

લેવામાું આવશે.  

 

પ્રોવવન્સન ું સમાચાિ પ્રકાશન અહીં વાુંચો. 

 

સીટી સવેાઓ અન ેસગવડો 

સીટી આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતો 

https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2
https://files.ontario.ca/solgen_oreg344-21_amend82-20_2021-05-20.pdf
https://news.ontario.ca/en/release/1000279/ontario-to-move-to-step-one-of-roadmap-to-reopen-on-june-11


 

 

છૂટ અપાનાિી આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતોમાું ગોલ્ફ કોસીસ અન ેડ્રાઇનવુંગ િને્ીસ, સોકિ અન ેઅન્ય િમતના મેદાનો, બેઝબૉલ 

ડાયમન્્સ અને બેટટુંગ કેીસ,  ટેવનસ અન ેબાસ્કટેબૉલ કોર્ટસપ, લૉન બોનલુંગ અને બૉચી, અન ેBMX અન ેસ્કૅટ પાતસપ, અન ેવૅટડુંગ પૂલ્સ અને 

સ્્લૅશ પૅ્સનો સમાવેશ થાય છે.  

 

પ્રોફેસસપ લૅક બીચ અને અલડોિાડો પાકપ આઉટડોિ પૂલની સીઝન શરૂ થવા સુંબુંધમાું વવગતો આ મવહને મોડેથી ઉપલબ્ધ થશે. 

 

સીટીની ચોતકસ સગવડો માટ ેCOVID-19 આિોગ્ય અને સ િિા ઉપાયોના સુંબુંધમાું રિઓપન થવાનો સમય અન ેવવગતો જોવા કૃપા કિી 

વેબસાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca/summerfun.  

 

સ્્લૅશ પૅ્સ અન ેવૅટડુંગ પૂલ્સ 

સ્્લૅશ પૅ્સ સમગ્ર શહેિમાું ખ લ્લા છે. નચુંગક સી પાકપમાું વૅટડુંગ પૂલ્સ જાહેિ વપિાશ માટે ફિી ખોલવાન ું જૂન 11, 2021 થી વનધાપરિત થય ું છે 

જો હવામાન અન કૂળ િહે. સમગ્ર શહેિમાું વૅટડુંગ પૂલ્સ જૂન 12 થી શરૂ કિીન ેવીકએન્્સ પિ, અને જૂન 26 થી શરૂ કિીને દિિોજ ખોલવામાું 

આવશ.ે વ્યવતતઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવવ ું અવનવાયપ છે અને િહેવાસીઓન ેહાજિ િહેતા પહેલાું COVID-19 લિણો માટે જાત ેતપાસ 

કિવાન ું કહવેામાું આવ ેછે. સ્્લૅશ પૅડ અન ેવૅટડુંગ પલૂ્સના સ્થળો અને સુંચાલનના કલાકોની યાદી અહીં ઉપલબ્ધ છે.  

 

રૂબરૂમાું સમિ કેમ્્સ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના નવ જેટલા રિરક્રએશન સેન્ટસપ બાળકો અન ેજ વાનો માટે રૂબરૂમાું સમિ કેમ્્સ જ લાઇ 5 થી શરૂ કિશ.ે કમે્પ માટનેી 

નોંધણી જૂન 7 થી શરૂ થઇ. કેમ્્સમાું પ્રવૃવિઓ જેમ ક ેગમે્સ, સ્પોર્ટસપ, ક્રાફ્ટર્ટસ અને ઘણીનો સમાવેશ થાય છે, જે સોમવાિથી શ ક્રવાિ સવાિ ે

8:45 થી સાુંજે 5:15 વાગ્યા સ ધી ચાલશ.ે ઓગસ્ટ 2 થી શરૂ થત ું અઠવારડય ું જાહેિ િજાન ેલીધે ટૂુંકા અઠવારડયા તિીક ેચાલશે. 

 

પીલ પવબ્લક હલે્થના માગપદશપન પ્રમાણે સહભાગીઓ અને કમપચાિીગણન ું આિોગ્ય અન ેસ િિાની ખાતિી કિવા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વધાિાના 

પ્રોટોકૉલ્સનો અમલ કિી િહ્ ું છે. સહભાગીઓએ ઇનડોસપમાું બધાું સમયે, અને આઉટડોસપમાું વ્યવતતઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવવ ું શતય ન 

હોય ત્યાિે ફેસ માસ્તસ પહેિવા અવનવાયપ છે. કેમ્પસપન ેજૂથોમાું વવભાીત કિવામાું આવશે જેથી તેઓ એકબીજા સાથ ેપાિસ્પરિક સુંવાદ કિી 

શકશ ેનહીં. વધાિ ેતીવ્ર સફાઇ કાયપપદ્ધવતઓ, દિિોજ તપાસ, અને ઘણું બધ ુંનો અમલ કિવામાું આવશે. રૂબરૂમાું સમિ કેમ્પ માટ ેઆિોગ્ય અન ે

સ િિાન ેલગતી બાબતો પિ પૂિી વવગતો માટે અહીં વતલક કિો. 

 

ફી અલગ અલગ છે. નોંધણી કિાવવા 3-1-1 નુંબિ પિ કૉલ કિો અથવા વેબસાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca/reccamps. 

 

િસીકિણ 

બ્રેમ્પટન સવહત, પીલમાું િહેતી, કામ કિતી ક ેસ્કૂલે જતી 12 કે વધાિ ેવષપની બધી વ્યવતતઓ, હવ ેપસુંદ કિેલા વતલવનતસમાું COVID-

19 વેવતસન એપોઇન્ટમેન્ટ નોંધાવી શક ેછે. 12 થી 15 વષપની ઉંમિના વ્યવતતઓ માટે એપોઇન્ટમેન્ર્ટસ માટે િીીયન ઓફ પીલની બ ટકુંગ 

વસસ્ટમનો ઉપયોગ કિીન ેઓનલાઇન બ ટકુંગ કિાવવ ું િહ્ ું.  જો કોઇને બ ટકુંગ કિાવવામાું મદદ જોઇતી હોય તો, તઓે િીીયન ઓફ પીલની 

COVID-19 વેવતસનેશન લાઇનને 905.791.5202 નુંબિ પિ, સવાિ ે8 થી િાત્ર ે8 વાગ્યા સ ધી, અઠવારડયામાું 7 રદવસ કૉલ કિી શક ેછે. 

 

70+ વષપની ઉંમિના અને એવપ્રલ 18 પહેલાું Pfizer (ફાઇઝિ) ક ેModerna (મોડનાપ) િસી લીધી હોય તેવા િીીયન ઓફ પીલના 

િહેવાસીઓ માટે બીજા ડોઝન ું બ ટકુંગ્સ હવે ઉપલબ્ધ છે. વેબસાઇટ covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ પિ અથવા પ્રોવવન્સની 

બ ટકુંગ લાઇનને 1-833-943-3900 નુંબિ પિ કૉલ કિીન ેએપોઇન્ટમેન્ર્ટસ બ ક કિાવી શકાય છે.   

 

COVID-19 િસીકિણ પિ સૌથી અદ્યતન માવહતી માટ,ે પ્રોવવન્સન ું વેવતસન પોટપલ જ ઓ.  

 

http://www.brampton.ca/summerfun
file:///C:/Users/ijakovlj/Desktop/View%20splash%20pad%20locations
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04%7C01%7CMegan.Ball@brampton.ca%7Cd94b9279b96a481daf5f08d91afae7e1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637570487941383084%7CUnknown%7CTWFpb
covid-19.ontario.ca/book-vaccine
https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/


 

 
 

 

 

કડીઓ (નલુંતસ) 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાનમુંગ અન ેસર્વપસ અપડરે્ટસ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શ ું ખ લ્લ ું છે, શ ું બુંધ છે 

• ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોન ું વેવતસન પોટપલ 

• િીીયન ઓફ પીલન ું વેવતસન પોટપલ 

• COVID-19 નાું લિણો 

• COVID-19 વતેસીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનમાું ટેનસ્ટુંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીતે થવ ું 

• COVID-19 દિવમયાન ધુંધાઓ અન ેકાયપસ્થળોન ેસ િવિત િાખવા 

• પીલમાું COVID-19 નાું 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 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04%7C01%7CMegan.Ball@brampton.ca%7Cd94b9279b96a481daf5f08d91afae7e1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637570487941383084%7CUnknown%7CTWFpb
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

