
 

 
 

 

 

સપ્ટમે્બર 22 થી સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની પસદંગીની સગવડોમ  ં 

રસીકરણન  પરુ વ ની જરૂર પડશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 17, 2021) – ચોક્કસ સગવડોમ  ંપ્રવેશવ  રસીકરણનો પુર વો હોવો જરૂરી હોવ ન  ગવમેન્ટ ઓફ 

ઓન્ટેરરયોન  નનયમનો અન ેમ ગગદશગન અનુસ ર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને બધુવ ર, સપ્ટેમ્બર 22 થી આનંદપ્રમોદ, રમતો, સ ંસ્કૃનતક અને 

મનોરજંનલક્ષી સગવડો સનહતની પસંદ કરેલી સીટીની મ નલકીની સર્વગસીસમ  ંપ્રવેશવ  રસીકરણન  પરુ વ ની જરૂર પડશે. ગવમને્ટ ઓફ 

ઓન્ટેરરયોન  નનયમનો પ્રમ ણે મુનક્ત આપવ મ  ંઆવશ.ે 

  

પ્રોનવન્સન  નનયમન અન ેમ ગગરેખ ઓ પ્રમ ણે, રસીન  પ્રમ ણપત્રોની જરૂરરય ત ઇનડોર નવસ્ત રોમ  ંપડશે, જેમ ક:ે 

 

• વોટરપ ક્સગ અન ેઅંગત શ રીરરક રફટનેસ ટ્રેઇનસગ સનહત, રમતો અન ેમનોરંજનલક્ષી તંદુરસ્તી પ્રવૃનિઓ મ ટે ઉપયોગમ  ંલેવ તી સગવડો 

• દશગકો આયોજનો જોત  હોય તેવી સગવડો 

• કોન્ફરન્સ સેન્ટસગ કે કન્વને્શન સને્ટસગ સનહતન , મીટટંગ અને ઇવને્ટ પ્લેસીસ 

• કન્સટગ સ્થળો, થીયેટસગ અન ેનસનમે  

• કેનસનો, બબગંો હૉલ્સ અને અન્ય ગબેમંગ એસ્ટ નલલશમને્્સ 

• રૅસ્ટોરન્્સ, બ સગ અને અન્ય ખ દ્ય પદ થો કે પીણ  ંવેચતી એસ્ટ નલલશમેન્્સ 

• ન ઇટક્લલસ, રેસ્ટો-ક્લલસ અને અન્ય સમ ન એસ્ટ નલલશમને્્સ સનહત, ઇનડોર અને આઉટડોર બનંે નવસ્ત રોમ નંી ખ દ્ય પદ થો કે પીણ ં 

વેચતી એસ્ટ નલલશમને્્સ જય  ંનતૃ્ય સગવડો પૂરી પ ડવ મ  ંઆવતી હોય 

  

રસીકરણન  પુર વ ની જરૂર નીચેન  સ્થળોએ પડશે નહીં: 

 

• લ ઇબ્રેરી, કોટગ હ ઉસ અથવ  ટકે્સ નબલ્સ ચૂકવવ  ક ેઇમ રતની પરમી્સ મેળવવી જેવી અનનવ યગ શહરેી સર્વગસીસમ  ંપ્રવેશવુ ં

• સંગરિત રમતમ  ંસહભ ગી થત  18 વર્ગથી ઓછી ઉંમરન  બ ળકો, જોક ેમ ત -નપત ઓ અને વ લીઓ સનહતન  દશગકોએ પ્રવેશવ  

રસીકરણનો પુર વો દેખ ડવો રહ્યો 

• ડે કેમ્પ્સ, બ ળ સંભ ળ અને સ મ નજક સેવ ઓ મ ટ ેઉપયોગમ ં લેવ તી ભ ડ ની જગ્ય ઓ 

• લગ્ન સમ રભં, ધ ર્મગક સેવ ઓ/નવનધઓ અન ેઅંનતમ નવનધઓ (મ ત્ર સમ રભં) 

• ખ નગી નનવ સોમ ં હળવું-મળવુ ં

• આઉટડોર આયોજનો 

 

રસી પ્રમ ણપત્ર નનયમનોનુ ંઅમલીકરણ કરવ મ ં ધધં ઓને સહ યત  કરવ , ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયો પ સ ેધધં ઓ મ ટ ેમ ગગદશગન સસં ધનો 

ઉપલલધ છે. સંપણૂગ નવગતો ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોન  નનયમનોમ  ંજોઇ શક ય છે. 

  

શહરેની સગવડોમ  ંરસીન  પરુ વ ની સ્વીક યગ પદ્ધનતઓ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની સગવડમ  ંમુલ ક ત લેતી વખત ેરસીકરણ નસ્થનતન  પુર વ ની નીચેની પદ્ધનતઓની સ થે અંગત ઓળખનો વધ ર નો 

એક નમનૂો સ્વીક રવ મ  ંઆવશે: 

  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-suppor
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

1. પ્રૂફ ઓફ ઇમ્યુન ઇઝેશન વેનક્સન રરનસપ્ટ (રસીકરણ રસીની રસીદનો પુર વો): આ પ્રોનવન્સન  ઓનલ ઇન COVID-19 વેનક્સન પોટગલ 

પરથી, અથવ  પ્રોનવન્સની વેનક્સન બુટકંગ લ ઇનને 1.833.943.3900 નંબર પર કૉલ કરીન ેમેળવી શક ય છે.  

  

2. ઓન્ટેરરયોની એનહ ન્સ્ડ રડનજટલ વેક્સીન રરનસપ્ટ: ઓન્ટેરરયો ગવમેન્ટ આ નવકલ્પ ઓક્ટોબર 2021 મ  ંરજૂ કરી રહ્યુ ંછે. રડનજટલ 

વેક્સીન રરસીપ્ટ તમ ર  મોબ ઇલ ફોન પર ર ખી શક ય છે અને તમને રસી મૂકવ મ ં આવી હોવ નુ ંદખે ડવ  સહેલ ઇથી ઉપયોગમ  ંલઇ શક ય 

છે. આ નવકલ્પન  સંબંધમ  ંવધુ મ નહતી ઉપલલધ થ ય એટલે પૂરી પ ડવ મ  ંઆવશ.ે 
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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 

 

 

 

https://covid19.ontariohealth.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

