
 

 
 

 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જૂન 30 થી રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેન ું પગલ ું બ ેપિ સ િવિત િીત ેઆગળ 

વધવાની તયૈાિી કિી િહ્ ું છે 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 24, 2021) – ગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ આજે કિેલી ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આ બ ધવાિ, જૂન 30 

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

પગલ ું જાહેિ આિોગ્ય સૂચકાુંકોની અવવિત સ ધાિણા અન ેસ્થાવનક જાહેિ આિોગ્ય એકમો, આિોગ્ય સુંભાળ ભાગીદાિો, મ્ય વનવસપાવલટીઓ 

સાથેની ભાગીદાિીમાું પ્રોવવન્સની િસીકિણની શરૂઆત, અન ેઆપણાું સમ દાયના ચાલ  સમપપણન ેઆભાિી થતા સમયપત્રકથી બ ેરદવસ પહેલાું 

શરૂ થશે. 

 

જૂન 30 થી, રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેન ું પગલ ું બે હેઠળ નીચેના વનયમો અને ઉપાયો અમલમાું આવશે: 

• આઉટડોિ સામાવજક હળવ ું-મળવ ું અને આયોવજત જાહેિ પ્રસુંગો માટે મયાપદાઓ 25 લોકો સ ધી 

• ઇનડોિ સામાવજક હળવ ું-મળવ ું અને આયોવજત જાહેિ પ્રસુંગો માટે મયાપદાઓ પાુંચ લોકો સ ધી 

• આઉટડોિ ડાઇનનુંગ, ટેબલ દીઠ છ લોકો સ ધી 

• અવનવાયપ રિટેઇલ 50 ટકા િમતા સ ધી 

• અવનવાયપ-વસવાયન ું રિટેઇલ 25 ટકા િમતા સ ધી 

• લગ્ન સમાિુંભ અન ેઅુંવતમરિયા સવહતની ઇનડોિ ધાર્મપક સવેાઓ, વવવધઓ, કે સમાિુંભોમાું 25 ટકા સ ધીની િમતાન ેજ્યાિે 

આઉટડોિમાું 2 મીટિન ું અુંતિ જાળવી શકતા લોકોની સુંખ્યા સ ધી મયાપરદત પિવાનગી મળે છે 

• િાત્રી િોકાણવાળા (ઓવિનાઇટ) કમે્્સ 

• અુંગત સુંભાળ સવેાઓની પિવાનગી 25 ટકા જેટલી મયાપદામાું મહત્તમ 5 લોકો સ ધી મળે છે, માસ્્સ બધાું સમયે પહેિવો િહ્ો અને 

એપોઇન્ટમને્્સ લેવી અવનવાયપ છે 

• આઉટડોિ મીટટુંગ અન ેઇવને્ટ સ્પસે 25 ટકા સ ધી મયાપરદત કિવામાું આવી છે જેની સાથ ેસાથ ેઇનડોિ મીટટુંગ્સ અન ેઇવને્ટ સ્પેસ 

બુંધ િહે છે 

• આઉટડોિ એમ્ય ઝમેન્ટ અન ેવોટિ પા્સપ 25 ટકા સ ધી મયાપરદત િહે છે 

• લોકો 3 મીટિન ું અુંતિ જાળવે તયાું સ ધી આઉટડોિ રફટનેસ વગોની પિવાનગી મળે છે 

• આઉટડોિ સ્પોટપ જે અન્ય વ્યવ્તના સુંપકપમાું આવ્યા વગિ અથવા સુંપકપ ટાળવા સ ધાિીન ેિમાય, જેમાું કેટલાક પ્રવતબુંધો અમલમાું હોય 

• આઉટડોિ સ્પો્સપ લીગ્સ, ગેમ્સ અન ેઇવને્્સ 25 ટકા સ ધી મયાપરદત િહે છે 

• વ્યવસાવયક િમતવીિો/સમહૂો/રદવસના કમે્્સ વગેિ ેમાટેના અપવાદ સાથે ઇનડોિ સ્પો્સપ લીગ્સ, ગેમ્સ અને ઇવેન્્સની પિવાનગી 

મળતી નથી. 

• આઉટડોિ વસનેમા, પિફોર્મિંગ આ્સપ, જીવુંત સુંગીત સમાિોહ અન ેઆકષપણો 25 ટકા સ ધી મયાપરદત િહે છે 

પ્રોવવન્સનો િોડમેપ ટ ૂરિઓપન  ત્રણ પગલાનો ્લાન છે જે સ િવિત િીતે અને સાવચેતીપૂવપક પ્રોવવન્સન ેરિઓપન કિે છે અને મહતવના 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. 
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સીટી સવેાઓ અન ેસગવડો 

સીટીની આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતો 

પગલ ું બે દિવમયાન છૂટ અપાનાિી ઉપલબ્ધ આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતોમાું ગોલ્ફ કોસીસ અન ેડ્રાઇનવુંગ િેન્જીસ, સોકિ અને અન્ય 

િમતના મદેાનો, બઝેબૉલ ડાયમન્્સ અને બેટટુંગ કેજીસ,  ટેવનસ અને બાસ્કટેબૉલ કો્સપ, લૉન બોનલુંગ અન ેબૉચી, અને BMX અન ેસ્કૅટ 

પા્સપ, અન ેવૅટડુંગ પલૂ્સ અન ેસ્્લૅશ પૅ્સનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોફેસસપ લૅક બીચ અન ેઅલડોિાડો પાકપન ું આઉટડોિ પૂલ આગામી સીઝન માટ ે

જૂન 30 થી ફિી ખ લવા વનધાપરિત છે, જો હવામાન અને પાણીની વસ્થવત અન કૂળ િહે. 

 

સીટીની ચો્કસ સવલતો 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 

સીટીના સ્્લૅશ પૅ્સ દિિોજ સવાિે 10 થી િાત્ર ે9 વાગ્યા સ ધી ખ લ્લા િહેશે. નચુંગક સી પાકપમાુંન ું વૅટડુંગ પૂલ જૂન 26 થી સવાિ ે10 વાગ્યાથી 

િાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી દિિોજ મ લાકાત માટે ખ લ્લ ું િહેશે, જો હવામાન અન કૂળ િહે. વ્યવ્તઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવવ ું અવનવાયપ છે અને 

િહેવાસીઓન ેહાજિ િહેતા પહેલાું COVID-19 લિણો માટ ેજાતે તપાસ કિવાન ું કહેવામાું આવ ેછે. સ્્લૅશ પૅડ અન ેવૅટડુંગ પૂલ્સના સ્થળો 

અન ેસુંચાલનના કલાકોની યાદી અહીં ઉપલબ્ધ છે. 

 

સમિ કમે્્સ 

રૂબરૂમાું કમે્્સ 

રૂબરૂમાું સમિ કેમ્્સ બાળકો અને જ વાવનયાઓ માટે જ લાઇ 5 થી શરૂ થશ.ે નોંધણી હજ  પણ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ 

છે, www.brampton.ca/reccamps. કમે્્સમાું પ્રવૃવત્તઓ જેમ ક ેગમે્સ, સ્પો્સપ, િાફ્ટ્સ અને ઘણીનો સમાવેશ થાય છે, જે સોમવાિથી 

શ િવાિ સવાિ ે8:45 થી સાુંજે 5:15 વાગ્યા સ ધી ચાલશ.ે ઓગસ્ટ 2 થી શરૂ થત ું અઠવારડય ું જાહેિ િજાન ેલીધ ેટૂુંકા અઠવારડયા તિીક ેચાલશ.ે ફી 

અલગ અલગ છે. નોંધણી કિાવવા 311 નુંબિ પિ કૉલ કિો અથવા વબેસાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca/reccamps. 

 

વચ્ય પઅલ કમે્્સ 

પોતાના સમોવરડયાઓ અને ક ટ ુંબીજનો સાથ ેવાસ્તવવક સમયે પાિસ્પરિક સુંવાદ કિતી વખતે, વચ્ય પઅલ કેમ્્સ 4 થી 6 અન ે6 થી 10 વષપની 

ઉંમિના સહભાગીઓને નવી વમત્રતા કિવાની, પોતાની સામાવજક આવડતો વધાિવાની, અન ેપોતાની ગવતએ િોમાુંચક પ્રોજે્્સ પિ કામ 

કિવાની તક આપે છે. સવપગ્રાહી (ઇન્્લ ઝન) વચ્ય પઅલ કમે્્સ 6 થી 13 અને 14 થી 20 વષપની ઉંમિના સહભાગીઓ માટે પણ ઉપલબ્ધ થશ.ે  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના તાલીમબદ્ધ વશિકો WebEx ્લેટફોમપનો ઉપયોગ કિીને બધાું કાયપિમોની આગેવાની કિશ.ે નોંધણી વેબસાઇટ પિ 

ઉપલબ્ધ છે, www.brampton.ca/recathome. 

 

િસીકિણ 

પીલમાું િહેનાિ, કામ કિનાિ ક ેસ્કલેૂ જનાિ અન ે12 કે વધાિ ેવષપની કોઇપણ વ્યવ્ત પોતાની પહેલા ડોઝની એપોઇન્ટમને્ટ નોંધાવી શક ેછે. 

18 અને વધાિ ેવષપની ઉંમિના લોકો માટે પહેલા અન ેબીજા ડોઝ વચ્ચેનો સમય ઓછાુંમાું ઓછો 28 રદવસ, અન ે12 થી 17 વષપની ઉંમિના 

જ વાવનયાઓ માટે ઓછાુંમાું ઓછો 8 અઠવારડયાનો હોવો િહ્ો. 

જૂન 27 સ ધીમાું, 12 થી 17 વષપની ઉંમિના જ વાવનયાઓ પોતાના બીજા ડોઝન ું બ ટકુંગ કે રિસ્કે્ય લ (નવ ું બ ટકુંગ) કિાવી શક ેછે 

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

 

કડીઓ (નલુ્ં સ)  

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાનમુંગ અન ેસર્વપસ અપડે્ સ 

http://www.brampton.ca/summerfun
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/recathome
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807483987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 
 

 

 

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

• COVID-19 નાું લિણો 

• COVID-19 વે્ સીન (િ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/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d22d4810e0b34564a38608d937699026|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637601748807493979|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=+JkbSPqZsdjaAkX0BMM
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

