
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જુલાઇ 16 થી રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેનુું પગલુું ત્રણ પિ સિુવિત િીત ેઆગળ 

વધવાની તયૈાિી કિી િહ્ુું છે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જુલાઇ 9, 2021) – ગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ આજે કિેલી ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન શુક્રવાિ, જુલાઇ 16 

નાું િોજ મળસ્ક ે12:01 વાગ્યાથી રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સના િોડમપેનુું પગલુું ત્રણ પિ સુિવિત િીતે આગળ વધવાની તૈયાિી કિી િહ્ુું છે. આ 

પગલુું આપણાું સમુદાય અન ેઓન્ટેરિયોના આિોગ્ય સુંભાળ ભાગીદાિોના સમર્પિત પ્રયત્નોને આભાિી થતા ભિવામાું આવી િહ્ુું છે. જુલાઇ 8, 

2021 નાું િોજ, ઓન્ટેરિયોમાું 12 વષિ અન ેવધાિ ેઉંમિની  77 ઉપિાુંત વસ્તીએ COVID-19 િસીનો પહેલો ડોઝ અને 50 ટકા ઉપિાુંત 

વસ્તીએ પોતાનો બીજો ડોઝ મેળવ્યો છે. COVID-19 િસીના 16.6 વમવલયનથી વધાિે ડોઝ સમગ્ર પ્રોવવન્સમાું અપાઇ ચકૂ્યા છે. 

જુલાઇ 16 થી, રિઓપન કિવા પ્રોવવન્સનુું િોડમપેનુું પગલુું ત્રણ હેઠળ નીચેના વનયમો અને ઉપાયો અમલમાું આવશે: 

• આઉટડોિ સામાવજક હળવુું-મળવુું અને આયોવજત જાહેિ પ્રસુંગો માટે મયાિદાઓ સીવમત અપવાદો સાથે 100 લોકો સુધી; 

• ઇનડોિ સામાવજક હળવુું-મળવુું અને આયોવજત જાહેિ પ્રસુંગો માટે મયાિદાઓ 25 લોકો સુધી; 

• વ્યવક્તઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવીન ેલગ્ન સમાિુંભ અને અુંવતમરક્રયા સવહતની ઇનડોિ ધાર્મિક સેવાઓ, વવવધઓ ક ેસમાિુંભોન ે

પિવાનગી મળે છે; 

• વ્યવક્તઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવીન ેઅને હજુ અમલમાું અન્ય વનયુંત્રણોને અનુસિીન ેટબેલ દીઠ ગ્રાહકોની સુંખ્યા પિ કોઇ મયાિદા 

વગિ ઇનડોિ ડાઇનનુંગની પિવાનગી મળે છે; 

• ઇનડોિ સ્પોર્ટસિ અન ેરિરક્રએશનલ રફટનેસ સગવડો ઇનડોિ જગ્યાની મહત્તમ 50 ટકા િમતાન ેઅધીન ખુલશ.ે ઇનડોિ પ્રેિકો માટનેી 

િમતા સામાન્ય બેઠક િમતાના 50 ટકા અથવા 1,000 લોકો સધુી િહેશે, બેમાુંથી જે પણ ઓછી હોય. આઉટડોિ પ્રેિકો માટેની 

િમતા સામાન્ય બેઠક િમતાના 75 ટકા અથવા 15,000 લોકો સધુી, જે પણ ઓછી હોય તે િહેશ.ે 

• ઇનડોિ મીટટુંગ અન ેઇવેન્ટ જગ્યામાું સુંચાલન માટ ેવ્યવક્તઓ વચ્ચે શાિીરિક અુંતિ જાળવીને અન ેહજુ અમલમાું અન્ય પ્રવતબુંધોન ે

અનુસિીને અને 50 ટકાની િમતા િાખીને ક ે1,000 લોકોની સુંખ્યાને ન વટાવતા પિવાનગી મળે છે, (બેમાુંથી જે પણ ઓછી હોય); 

• અવનવાયિ અન ેઅવનવાયિ-વસવાયની રિટેઇલ િમતામાું વ્યવક્તઓ વચ્ચે બે મીટિનુું શાિીરિક અુંતિ જાળવી શકતા લોકોની સુંખ્યા સુધી 

મયાિરદત િહ ેછે; 

• ફેસ કવટિુંગ કાઢી નાખવાની જરૂિ પડતી સવેાઓ સવહત, અુંગત સુંભાળ સેવાઓમાું િમતામાું વ્યવક્તઓ વચ્ચ ેબ ેમીટિનુું શાિીરિક 

અુંતિ જાળવી શકતા લોકોની સુંખ્યા સુધી મયાિરદત િહે છે; 

• સુંગ્રહાલયો (મ્યુવઝયમ્સ), ગેલેિીસ, ઐવતહાવસક સ્થળો, એક્વેરિયમ્સ, પ્રાણી સુંગ્રહાલયો (ઝૂ), વસમાવચહ્નો (લેન્ડમાક્સિ), બોટાવનકલ 

ગાડિન્સ, વવજ્ઞાન કેન્રો, કેવસનો/વબન્ગો હૉલ્સ, એમ્યુઝમને્ટ પાક્સિ, મળેાઓ અને ગ્રામીણ પ્રદશિનો, ઉત્સવો માટ ેઇનડોિ િમતા 50 

ટકા િમતાને ન વટાવતી અને આઉટડોિમાું 75 ટકા િમતાને ન વટાવતી હોવી િહી; 

• કન્સટિ સ્થળો, વસનેમા અન ેવથયેટિો સુંચાલન માટેની પિવાનગી નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે િહેશે: 

o ઇનડોિમાું 50 ટકા સુધીની િમતા અથવા બેઠકવાળા આયોજનો માટ ે1,000 લોકોની મહત્તમ મયાિદા (બેમાુંથી જે પણ 

ઓછી હોય) 

o આઉટડોિમાું 75 ટકા સુધીની િમતા અથવા બેઠક ન ધિાવતા આયોજનો માટે મહત્તમ 5,000 લોકોની મયાિદા (બમેાુંથી જે 

પણ ઓછી હોય); અને આઉટડોિમાું 75 ટકા સુધીની િમતા અથવા અચળ બેઠકવાળા આયોજનો માટે મહત્તમ 15,000 

લોકોની સીમા (બમેાુંથી જે પણ ઓછી હોય). 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637614575576659859|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=CVd7j4qYMvBrTjf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637614575576659859|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=CVd7j4qYMvBrTjf


 

 

• િીયલ એસ્ટટેના ઓપન હાઉસીસમાું િમતા વ્યવક્તઓ વચ્ચે બ ેમીટિનુું શાિીરિક અુંતિ જાળવી શકતા લોકોની સુંખ્યા સુધી મયાિરદત 

િહે છે; અન ે

• નાઇટ ક્લબ્સ અને િેસ્ટોબાસિ સવહતની ડાન્સ સગવડો ધિાવતી ઇનડોિ ખાણી-પીણીની સુંસ્થાઓમાું, 25 ટકાની િમતા અથવા 

મહત્તમ 250 લોકોની મયાિદા (બમેાુંથી જે પણ ઓછી હોય). 

ઇનડોિ જાહેિ સ્થળોમાું સમગ્ર પગલુું ત્રણ દિવમયાન ફસે કવટિુંગ્સ અને વ્યવક્તઓ વચ્ચ ેશાિીરિક અુંતિ જાળવવાની જરૂરિયાતો અમલમાું છે. આ 

પવબ્લક હલે્થ એજન્સી ઓફ કેનેડાએ જાહેિ કિેલા અુંગત જાહેિ આિોગ્ય ઉપાયો પિ સલાહની સાથ ેસાથે, ઓન્ટેરિયોની ચોક્કસ માવહતી અન ે

જરૂરિયાતોન ેપણ અનુરૂપ છે. કટેલાક આઉટડોિ જાહેિ સ્થળોએ ફસે કવટિુંગ પણ અવનવાયિ બની િહશે.ે 

ઓછાુંમાું ઓછાું 21 રદવસ સુધી અન ેજયાું સુધી 12 વષિ અને ઉપિની પાત્રતા ધિાવતી 80 ટકા જેટલી વસ્તી COVID-19 િસીનો પહલેો 

ડોઝ અન ે75 ટકા વસ્તી પોતાનો બીજો ડોઝ મેળવી લે નવહ, કોઇપણ જાહેિ આિોગ્ય એકમમાું પૂિપેૂરું િસીકિણ કિાવનાિ પોતાની વસ્તી 70 

ટકાથી ઓછી ના હોય ત્યાું સુધી પ્રોવવન્સ િોડમપેનુું પગલુું ત્રણમાું િહશે.ે અન્ય મહત્વના જાહેિ આિોગ્ય અને આિોગ્ય સુંભળ સૂચકાુંકો પણ વસ્થિ 

ચાલુ હોવા િહ્ાું. આ થ્રેશોલ્્સ પિ પહોંચ્યા પછી, ઇનડોિ અન ેઆઉટડોિ સ્થળો માટે િમતા મયાિદાઓ અને સામાવજક મેળાવડા માટનેી 

મયાિદાઓ સવહતના મોટાભાગના જાહેિ આિોગ્ય અન ેકાયિસ્થળ સુિિા ઉપાયો ઉઠાવી લેવામાું આવશ.ે સાઇનબોડિ મૂકવુું, અને ધુંધાઓમાું સુિિા 

યોજના હોવી અવનવાયિ હોય એવા પૅવસવ સ્ક્રીનનુંગ સવહતના, માત્ર નજીવી સુંખ્યાના ઉપાયો અમલમાું િહેશે. 

પ્રોવવન્સનુું સમાચાિ પ્રકાશન અહીં વાુંચો. 

 

સીટી સવેાઓ અન ેસગવડો 

મનોિુંજન કને્રો (રિરક્રએશન સને્ટસિ)નુું રિઓપનીંગ 

રિરક્રએશન સને્ટિના રિઓપનનુંગન ેલગતી માવહતી અને સીટીના રિરક્રએશન સને્ટસિની મુલાકાતોના સુંબુંધમાું અદ્યતન માવહતી માટે, કૃપા કિી 

જુલાઇ 12 થી શરૂ થતા અઠવારડયામાું અહીં મુલાકાત લેશો. રફટનસે, ઍક્વેરટક્સ, સ્કૅટટુંગ અને સામાન્ય કાયિક્રમોમાું ડ્રોપ-ઇનમાું હાજિ િહેવા 

સવહત, બધાું રિરક્રએશન સેન્ટસિની મુલાકાતો માટે રિઝવેશન વસસ્ટમ અમલમાું િહેશે. 

સીટી આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતો 

પગલુું ત્રણ દિવમયાન છૂટ અપાનાિી ઉપલબ્ધ આઉટડોિ મનોિુંજનલિી સવલતોમાું ગોલ્ફ કોસીસ અને ડ્રાઇનવુંગ િેન્જીસ, સોકિ અને અન્ય 

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

પાક્સિ, અન ેવૅટડુંગ પલૂ્સ અન ેસ્્લૅશ પૅ્સનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોફેસસિ લૅક બીચ અન ેઅલડોિાડો પાકિનુું આઉટડોિ પૂલ પણ આ સીઝન માટ ે

ફિીથી ખુલ્યુું છે, જો હવામાન અને પાણીની વસ્થવત અનુકૂળ િહે. 

 

સીટીની ચોક્કસ આઉટડોિ સવલતો માટે COVID-19 આિોગ્ય અને સુિિા ઉપાયોના સુંબુંધમાું વવગતો જોવા કૃપા કિી વેબસાઇટ જુઓ, 

 www.brampton.ca/summerfun. 

વચ્યુિઅલ ઓફટિુંગ્સ 

વચ્યુિઅલ કમે્્સઃ પોતાના સમોવરડયાઓ અને કટુુુંબીજનો સાથ ેવાસ્તવવક સમયે પાિસ્પરિક સુંવાદ કિતી વખત,ે વચ્યુિઅલ કેમ્્સ 4 થી 6 અન ે6 

થી 10 વષિની ઉંમિના સહભાગીઓને નવી વમત્રતા કિવાની, પોતાની સામાવજક આવડતો વધાિવાની, અન ેપોતાની ગવતએ િોમાુંચક પ્રોજેક્ર્ટસ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000501/ontario-moving-to-step-three-of-roadmap-to-reopen-on-july-16&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c2
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation-Reopening.aspx
http://www.brampton.ca/summerfun


 

 

પિ કામ કિવાની તક આપ ેછે. સવિગ્રાહી (ઇન્ક્લુઝન) વચ્યુિઅલ કેમ્્સ 6 થી 13 અને 14 થી 20 વષિની ઉંમિના સહભાગીઓ માટ ેપણ 

ઉપલબ્ધ થશ.ે  સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના તાલીમબદ્ધ વશિકો WebEx ્લેટફોમિનો ઉપયોગ કિીને બધાું કાયિક્રમોની આગવેાની કિશ.ે નોંધણી 

વેબસાઇટ પિ ઉપલબ્ધ છે, www.brampton.ca/recathome. 

બ્રેમ્પટનવાસીઓ ઘિની આિામદાયક સગવડ છોડીને તીવ્રતા દશાિવતા અને દિેક પસુંદગી માટે વવવવધ પ્રકાિના લાિવણક વકિઆઉર્ટસના વચ્યુિઅલ 

રફટનસે વગોમાું જોડાઇ શકે છે. તાલીમબદ્ધ રફટનેસ ઇન્સ્રક્ટસિ સાથે મફત 30 વમવનટ જીવુંત પ્રસાિણના વકિઆઉર્ટસ માટે નોંધણી કિાવો. 

નોંધણી 7 રદવસ અગાઉથી અહીં ઉપલબ્ધ છે, www.brampton.ca/recathome. 

55+ વષિની ઉંમિના પુખ્ત લોકોન ેમફત, પાિસ્પરિક ઓનલાઇન વકિશો્સ માટ ેનોંધણી કિાવવાનુું આમુંત્રણ આપવામાું આવે છે. સહભાગીઓ 

પાસ ેસુિવિત અને સુંિવચત વાતાવિણમાું પોતાના સમોવરડયાઓને મળવાની અને સોવશયલાઇઝ થવાની, નવા વમત્રો બનાવવાની અને 

ઓનલાઇન જોડાવાની તક િહેશે. સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના તાલીમબદ્ધ ઇન્સ્રક્ટસિ WebEx ્લેટફોમિનો ઉપયોગ કિીન ેપ્રવૃવત્તઓની આગેવાની 

કિશ.ે નોંધણી અહીં ઉપલબ્ધ છે, www.brampton.ca/recathome. 

િસીકિણ 

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

mRNA િસી (Pfizer ક ેModerna) મેળવનાિ કોઇપણ વ્યવક્ત પોતાના બીજા ડોઝનુું બુટકુંગ કિાવવાન ેપાત્ર છે. પહેલા અન ેબીજા ડોઝ 

વચ્ચેનો સમયગાળો ઓછાુંમાું ઓછો 28 રદવસનો હોવો િહ્ો. 

ઓછાુંમાું ઓછાું આઠ અઠવારડયા પહેલાું AstraZeneca િસીનો પહેલો ડોઝ મેળવનાિ કોઇપણ વ્યવક્ત પોતાના બીજા ડોઝનુું બુટકુંગ કિાવી 

શક ેછે. લોકો પોતાના બીજા ડોઝ માટ ેmRNA િસી (Moderna કે Pfizer) મેળવ ેતવેી ભલામણ કિવામાું આવે છે. 

COVID-19 િસીકિણ પિ સૌથી અદ્યતન માવહતી માટ,ે પ્રોવવન્સનુું વેવક્સન પોટિલ જુઓ. 

કડીઓ (નલુંક્સ) 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાનમુંગ અન ેસર્વિસ અપડરે્ટસ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુું ખલુ્લુું છે, શુું બુંધ છે 

• COVID-19 નાું લિણો 

• COVID-19 વકે્સીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનમાું ટેનસ્ટુંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીતે થવુું 

• COVID-19 દિવમયાન ધુંધાઓ અન ેકાયિસ્થળોન ેસુિવિત િાખવા 

• પીલમાું COVID-19 નાું કસેીસ  
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http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recathome
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%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
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|98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637614575576679850|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=o2HOR8tgaaXtT62nbBr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576689846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576689846%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%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576699839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576709831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ


 

 

 
વમરડયા સુંપકિ : 

મોવનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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