
 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ું એમ્્લોયી વકે્સસનશેન ડાઇરકે્સટવ ઓસટોબર 4 થી અમલમાું આવ ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સ્ટેમ્બર 23, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બધાું કમમચારીઓ અન ેજાહેર જનતા માટે આરોગ્યપ્રદ અને સ રક્િત કામકાજી વાતાવરણ 

પૂરું પાડવા કરટબદ્ધ છે. સીટી બધાું કમમચારીઓ માટે સ રક્િત કામકાજી વાતાવરણની ખાતરી કરાવવા રરઓપનીંગ એસટ, અન ેઓસય પેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી 

એસટ (OHSA) હેઠળ કાયદેસર રીતે જવાબદાર છે. 

મજૂર ભાગીદારો, જાહેર આરોગ્ય સાથે અન ેપ્રોક્વન્સના ક્નયમનો અન સાર ચાલ  કામગીરી અને સલાહ-મસલતને અન સરીને, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન COVID-

19 રસીકરણ વહીવટી ક્નદેશને અમલમાું મૂકી રહ્ ું છે, જે સોમવાર, ઓસટોબર 4 થી અમલમાું આવશ.ે 

આ ક્નદેશ હેઠળ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના બધાું કમમચારીઓ, ઇજારદારો, સલાહકારો, ક્વદ્યાથીઓ અન ેસ્વયુંસેવકોએ શ ક્રવાર, ઓસટોબર 15, 2021 સ ધીમાું 

COVID-19 રસીકરણ ક્સ્થક્તનો પ રાવો વહેંચવો જરૂરી બનશે. મ ક્સત (એસઝેમ્પશન) ધરાવતા લોકોને ઓન્ટેરરયો હ્ મન રાઇટ્સ કોડ હેઠળ સમાવવામાું 

આવશે. 

રસી ન લીધી હોય તેવા, આ ક્નદેશ (ડાઇરેક્સટવ) અમલી બનવાને લીધે રસી લેવાન ું નસકી કરનાર કમમચારીઓએ રક્વવાર, નવેમ્બર 14, 2021 સ ધીમાું પોતાની 

રસીકરણ ક્સ્થક્ત જાહેર કરવાની જરૂર પડશે. 

સોમવાર, નવેમ્બર 15, 2021 સ ધીમાું, રસીનો પ રાવો ન પૂરો પાડતા અને સમાવેશને લીધે મુંજૂર થયેલી COVID-19 રસીકરણ મ ક્સતની છૂટ ન ધરાવતા 

કમમચારીઓએ COVID-19 રસીકરણ ક્વશ ેફરક્જયાતપણે શીખવાની જરૂર પડશે. વધ માું, રસીકરણનો પ રાવો ન પૂરો પાડતા બધાું કમમચારીઓએ ક્નયક્મત 

COVID-19 પરીિણમાુંથી પસાર થવાની જરૂર પડશે. કમમચારીઓએ કાયમસ્થળે હાજર રહેવાના હેત સર નકારાત્મક COVID-19 પરરણામ દેખાડવ ું રહ્ ું. 

પીલ પ્રદેશમાું સૌથી મોટા ક્નયોસતાઓ (એમ્્લોયસમ) પૈકી એક તરીકે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 6,000 ઉપરાુંત કમમચારીઓને રોજગાર આપે છે. તેઓ એ 

આરોગ્યપ્રદ અને સ રક્િત સ્થળ માટે કરટબદ્ધ છે જે કમમચારીઓ અને તેઓ દ્વારા સેવા અપાતા સમ દાયની સ ખાકારીને અગ્રતા આપે છે. COVID-19 સામે 

વધ  સુંરિણ પૂરું પાડવામાું મદદરૂપ થવા, સરક્રય તપાસ, વ્યક્સતઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવવ ું અને અુંગત સુંરિણાત્મક સાધન સક્હતના તમામ આરોગ્ય 

ઉપાયો અમલમાું રહેશે. 
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