
 

 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જાન્યઆુરી 5, 2022 થી રરઓપન કરવા પ્રોવવન્સના રોડમપેનુું સધુારલેુું પગલુું બ ેપર 

હુંગામી ધોરણ ેપરત આવવાની તયૈારી કરી રહ્ુું છે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 4, 2022) – ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોએ ગઇકાલે કરેલી ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આ બુધવાર, જાન્યુઆરી 5 નાું 

રોજ મળસ્કે 12:01 વાગ્યાથી રરઓપન કરવા પ્રોવવન્સના રોડમેપનુું સુધારેલુું પગલુું બે પર હુંગામી ધોરણે પરત આવવાની તૈયારી કરી રહ્ુું છે. 

પ્રોવવન્સના જાન્યઆુરી 5 થી અમલી બનતા આરોગ્ય અને સરુક્ષા ઉપાયો 

જાન્યુઆરી 5 નાું રોજ, રરઓપન કરવા પ્રોવવન્સના રોડમેપનુું સુધારેલુું પગલુું બે હેઠળ નીચેના ઉપાયો અમલી બનશે: 

• સામાવજક હળવા-મળવાની પરવાનગી ઇનડોરમાું પાુંચ લોકો અન ેઆઉટડોરમાું 10 લોકો સુધી. 

• ઇનડોર આયોવજત જાહેર કાયયક્રમોમાું પાુંચ લોકો સુધીની પરવાનગી. 

• સ્થળ પર હાજર રહીને કરવી પડે તે કામગીરી વસવાય ધુંધાઓ અને સુંસ્થાઓએ કમયચારીઓ રરમોટલી (દૂરસ્થ રહીને) કામ કરતા હોવાની ખાતરી 

કરવી અવનવાયય છે. 

• ઇનડોર લગ્ન પ્રસુંગો, અુંવતમરક્રયાઓ, અન ેધાર્મયક સેવાઓ, વવવધઓ અન ેરક્રયાઓ જે તે રૂમની 50 ટકા ક્ષમતા સુધી સીવમત રહે છે. આઉટડોર 

સેવાઓ વ્યવતતઓ વચ્ચે 2 મીટરનુું શારીરરક અુંતર જાળવી શકાય તેટલા લોકોની સુંખ્યા સુધી સીવમત રહે છે. આ સેવાઓ સાથે સુંકળાયેલી 

સામાવજક હળવા-મળવાની મયાયદાઓનુું પાલન અચૂક કરવુું રહ્ુું. 

• શોપપુંગ મોલ્સ સવહત, રરટેઇલ સ્થળોમાું 50 ટકા જેટલી ક્ષમતાની પરવાનગી છે. વ્યવતતઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવવા લાઇનમાું ઊભા રહેવુું 

અવનવાયય બનશે, આમતેમ ફરવાની પરવાનગી અપાશે નવહ અને ફૂડ કોર્ટસય બુંધ રાખવા અવનવાયય છે. અુંગત સુંભાળ સેવાઓને 50 ટકાની ક્ષમતાએ 

પરવાનગી મળે છે. સૌના (Saunas), સ્ટીમ રૂમ્સ, અન ેઓવતસજન બાસય બુંધ રહેશે. 

• રૅસ્ટોરન્ર્ટસ, બાસય અન ેઅન્ય ખાદ્ય પદાથો કે પીણાું વેચતી સુંસ્થાઓમાું ઇનડોર ડાઇપનુંગ બુંધ રહેશે. પ્રવતબુંધો સાથે આઉટડોર ડાઇપનુંગ, ટેકઆઉટ, 

ડ્રાઇવ થ્રૂ અન ેરડવલવરીને પરવાનગી છે. 

• ઇનડોર બેઠકો અને ઇવેન્ટ આયોજન સ્થળો સીવમત અપવાદો સાથે બુંધ રહેશે; આઉટડોર આયોજન સ્થળો પ્રવતબુંધો સાથે ખુલ્લા રહી શકશે. 

• જાહેર પુસ્તકાલયો 50 ટકા ક્ષમતા સુધી સીવમત રહેશે. 

• રાત્રે 10 વાગ્યા પછી આલ્કોહોલનુું વેચાણ અન ેધુંધાઓ કે અન્ય સ્થળોએ રાત્રે 11 વાગ્યા પછી આલ્કોહોલનુું સેવન પ્રવતબુંવધત રહેશે. રડવલવરી 

અન ેટેકઆઉટ, ગ્રોસરી/કન્વેવનયન્સ સ્ટોસય અન ેઅન્ય દારૂની દુકાનોને છૂટ મળશે. 

• ઇનડોર કન્સટય સ્થળો, થીયેટસય અને વસનેમા બુંધ રહેશે. 

• રરહસયલ્સ અને રૅકોડય કરેલા પરફોમયન્સીસને પ્રવતબુંધો સાથે પરવાનગી મળશે. 

• મ્યુવિયમ્સ, ગેલેરીસ, િૂ, સાયન્સ સેન્ટસય, લેન્ડમાતસય, ઐવતહાવસક સ્થળો, બોટાવનકલ ગાડયન્સ અને સરખા આકષયણો, એમ્યુિમેન્ટ પાતસય અને 

વોટર પાતસય, ટૂર અન ેગાઇડ સર્વયસીસ અન ેફેર (મેળો), ગ્રામ્ય પ્રદશયનો, અન ેતહેવારો બુંધ રહેશે. આઉટડોર સુંસ્થાઓને પ્રવતબુંધો સાથે અને 

દશયકોની હાજરી સાથે, લાગુ પડતુું હોય તયાું, 50 ટકા ક્ષમતા સાથે ખોલવાની પરવાનગી મળશે. 

• જીમ્સ સવહતની ઇનડોર સ્પોટય અને રરરક્રએશનલ રફટનેસ સગવડો બુંધ રહેશે, ઓવલવમ્પતસ અને પેરાવલવમ્પતસ અને પસુંદગીની વ્યવસાયી અને 

એલીટ (શ્રેષ્ઠ) અન ેએમેચ્યોર (અવેતન રમતવીર) સ્પોટય લીગ્સ માટે તાલીમ મેળવનાર રમતવીરો વસવાય. આઉટડોર સગવડોનુું સુંચાલન કરવાની 

પરવાનગી છે, પણ દશયકોની સુંખ્યા 50 ટકા હાજરી અને અન્ય જરૂરરયાતોને વટાવે નવહ તે સાથે. 

પ્રોવવન્સની ધુંધાકીય સહાયતાઓ 

આપણું પ્રોવવન્સ ઓવમક્રોન વેરરઅન્ટ સામે પ્રવતરક્રયા કરવામાું જાહેર આરોગ્ય ઉપાયોથી સૌથી વધારે પ્રભાવવત ધુંધાઓને ટેકો આપવા નવો ઓન્ટેરરયો 

વબિનેસ કોસ્ર્ટસ રરબેટ પ્રોગ્રામ શરૂ કરી રહ્ુું છે. ધુંધો બુંધ કરવો કે ક્ષમતા ઘટાડવી અવનવાયય હોય તેવા પાત્રતા ધરાવતા ધુંધાઓએ ખચયવો પડતો વમલકત વેરો 

અને ઊજાય ખચાયઓના એક ભાગ માટે તેઓને છૂટ (રરબેટ) ચૂકવણીઓ મળશે જ્યારે આ ઉપાયો અમલમાું રહે. તેઓ પ્રોવવન્સ દ્વારા વહીવટ કરાતો હોય તેવા 



 

 

મોટા ભાગના વેરાઓ માટે ચૂકવણીઓ કરવા છ મવહનાનુું વ્યાજ અને દુંડ રવહત સમયગાળો પૂરો પાડીને ઓન્ટેરરયોના ધુંધાઓ માટે રોકડ પ્રવાહ સુધારવામાું 

મદદ મેળવવા વધારાની સહાયતા પણ પૂરી પાડી રહ્ાું છે. ધુંધાઓ માટે ઉપલબ્ધ સહાયતા પર વધુ માવહતી માટે જુઓ, પ્રોવવન્સની વેબસાઇટ. 

સીટી સર્વયસીસ, પ્રોગ્રામ્સ અન ેફવેસવલટીસ 

 

સીટી હૉલ અને કોપોરેટ સગવડો 

 

સીટી હૉલ અને કોપોરેટ સગવડો રૂબરૂ સેવાઓ માટે માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી ખુલ્લી છે. વૉક-ઇન્સને પરવાનગી નથી. એક એપોઇન્ટમેન્ટ બૂક કરાવવા, 

વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટ આગળ નોરટસ આપવામાું આવે નવહ તયાું સુધી ઘટાડેલા સેવા સ્તરોએ સુંચાલન કરી રહ્ુું છે. પસુંદગીના સુંચાલનના ટર્મયનલ કલાકો પણ 

અનુકૂળ કરવામાું આવી શકે. 

સૌથી અદ્યતન રૂટ સમયપત્રક અને સુંચાલનના કલાકોને લગતી માવહતી માટે, ગ્રાહકોને બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટના કોન્ટેતટ સેન્ટરને 905.874.2999 નુંબર પર કૉલ 

કરવા પ્રોતસાવહત કરવામાું આવ ેછે. વનયવમત સેવાને લગતી અદ્યતન માવહતી માટે વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવા Twitter પર 

@bramptontransit ને અનુસરો. 

પ્રવાસ કરતી વખતે, બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટનો ઉપયોગ કરતા લોકોને બસમાું અને ટર્મયનલ્સ પર ચુસ્ત-બુંધ બેસતો માસ્ક પહેરવાનુું, અને અવરજવર કરતી વખતે 

કુંઇક ખાવા કે પીવા માસ્તસ નીચો કરવાનુું ટાળવાનુું યાદ અપાવવામાું આવે છે વસવાય કે તબીબી કટોકટી હોય. ઉતારુઓને પ્રવાસ કરતી વખતે, પોતાના અુંગત 

રડસઇન્ફેતટન્ટ (ચેપનાશક પદાથય), જેમ કે હેન્ડ સેનેટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુું, પોતાના હાથ વારુંવાર ધોવાનુું અન ેપોતાની કોણીમાું ખાુંસી કરવાનુું કે 

છીંકવાનુું પણ યાદ અપાવવામાું આવે છે. 

 

વધારે સારુું સફાઇ અને સ્વચ્છતા (સેવનટાઇપિુંગ) સમયપત્રક અમલમાું રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાવન્િટનુું લક્ષ્ય દર 48 કલાકે તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટયમેન્ર્ટસ અને બેઠકોને ચેપરવહત કરવાનુું છે. મોટા ભાગની બસોને હાલમાું દર 24 કલાકે સેવનટાઇિ કરવામાું આવે છે. સખત સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો 

અન ેટર્મયનલ્સને રોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેવનટાઇિ કરવામાું આવ ેછે. 

ઇનડોર મનોરુંજનલક્ષી સવલતો 

બુધવાર, જાન્યુઆરી 5, 2022 થી શરૂ કરીને, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનના રરરક્રએશન સેન્ટસય હુંગામી ધોરણે બુંધ રહેશે અન ેબધાું ઇનડોર રરરક્રએશન કાયયક્રમો અને 

સેવાઓ સ્થવગત કરવામાું આવશે. 

મનોરુંજનલક્ષી સેવાઓ અને સગવડોના સુંબુંધમાું અદ્યતન માવહતી વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે, www.brampton.ca/recreation. 

ડ્રોપ-ઇન કાયયક્રમો: વનધાયરરત રફટનેસ, વસ્વમ, સ્કૅટ અને સ્પોર્ટસય કાયયક્રમો માટે હાલમાું રરિવેશન ધરાવતા ગ્રાહકો પોતાના એકાઉન્ટમાું સ્વચાવલત રીતે ક્રેરડટ 

મેળવશે. 

નોંધાયેલા કાયયક્રમો: વશયાળુ નોંધાયેલા ઋતુલક્ષી કાયયક્રમો હુંગામી ધોરણે જાન્યુઆરી 31, 2022 નાું અઠવારડયા સુધી સ્થવગત કરવામાું આવશે. કાયયક્રમ પૂરો 

થવાની તારીખો અનુકૂળ કરવામાું આવશે નહીં. નોંધાયેલા વશયાળુ કાયયક્રમો માટે નોંધણી કરાવનારાઓ ઘટેલા સત્ર સમયગાળાની ભરપાઇ કરવા પોતાના 

તલાયન્ટ એકાઉન્ટમાું પ્રો-રેટા (પ્રમાણાનુસાર) ક્રેરડટ મેળવશે. 

ફેવસવલટી બુકકુંગ્સ: ઇનડોર સ્પોર્ટસય અને સગવડો ભાડે આપવાનુું, સીવમત અપવાદો સાથે સ્થવગત કરવામાું આવે છે. કમયચારીઓ દ્વારા જાન્યુઆરી 4, 2022 

થી શરૂ કરીને કરાર ધારકો (કોન્ટ્રાતટ હોલ્ડસય)નો સુંપકય કરવામાું આવશ,ે તેઓના બુકકુંગ્સ પુનઃવનધાયરરત કે રદ કરવા અન ેતેઓના ખાતામાું ક્રેરડટ જમા કરાવવા 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/businesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CT
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
http://www.brampton.ca/recreation


 

 
 

 

 

માટે. કૃપા કરી નોંધી લેશો કે કમયચારીઓ દ્વારા જાન્યુઆરી 5, 2022 થી શરૂ કરીને બુકકુંગ્સ ધરાવતા કરાર ધારકો (કોન્ટ્રાતટ હોલ્ડસય)નો સુંપકય કાળક્રમ 

અનુસરીને કરવામાું આવશ.ે 

સભ્યપદો: એક મવહનાના સભ્યપદો રદ થશે અન ેતેના મૂલ્યની જાન્યુઆરી 5, 2022 નાું રોજ પ્રો-રેટા (પ્રમાણાનુસાર) ક્રેરડટ આપવામાું આવશ.ે રરફુંડની 

વવનુંતી માટે recreationadmin@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલીને સુંપકય કરી શકાય છે. 

આઉટડોર મનોરુંજનલક્ષી સવલતો 

આઉટડોર સ્કૅકટુંગ કરુંતસનુું સુંચાલન વહેલો તે પહેલો ધોરણે, હવામાન અને બરફની પરરવસ્થવતઓ અનુકૂળ રહે તો ચાલુ રહેશે. મુલાકાતીઓને પોતાની મુલાકાત 

પહેલાું આઉટડોર સ્કૅકટુંગ માગયરેખાઓ અને આઉટડોર કરુંગ સુંચાલનલક્ષી વસ્થવતની અદ્યતન માવહતી મેળવવા 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/outdoorskating જોવા પ્રોતસાવહત કરવામાું આવ ેછે. 

માઉન્ટ પચુંગકુસી ડ્રોપ-ઇન સ્કીઇંગ, સ્નોબોર્ડિંગ અને ર્ટયુપબુંગ કામચલાઉ ધોરણે જાન્યુઆરી 14, 2022 નાું રોજ ખુલવા વનધાયરરત છે, જો હવામાન અને 

વહમવષાયની પરરવસ્થવતઓ અનુકૂળ રહે. વલફ્ટ રટરકર્ટસ ખરીદવા સ્કી શૅલેની મુલાકાતો માટે રસીકરણના પુરાવાની જરૂરરયાતો અમલમાું છે. સ્કી શૅલેની 

મુલાકાત લેતી વખતે રસીકરણના પુરાવાની વસ્થવતના સુંબુંધમાું વધુ માવહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/mountching. 

ધી રોિ ઍન્ડ પરફોર્મિંગ આર્ટસય સગવડો: 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની બધી ઇનડોર પરફોર્મિંગ આટય સગવડો રૂબરૂમાું દશયકો સાથે પરફોમયન્સીસ માટે જાન્યુઆરી 5, 2022 થી હુંગામી ધોરણે બુંધ રહેશે. 

બધાું રટરકટ ધારકો ક્રેરડટ/ચેક, એકાઉન્ટ ક્રેરડટ, અથવા ડોનેશન માટે પૂરુું રટરકટ રરફુંડ boxoffice@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલીને મેળવી શકે છે. 

બ્રેમ્પટન એન્ટરપે્રન્યોર સેન્ટર 

બ્રેમ્પટન એન્ટરપે્રન્યોર સેન્ટરની ટીમ આ મુશ્કેલભયાય સમય દરવમયાન ધુંધાઓને સહાયરૂપ થવા અહીં હાજર છે. ધુંધાઓ ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટનુું બુકકુંગ 

વેબસાઇટ પર કરી શકે છે, www.brampton.ca/skiptheline. 

COVID-19 રસીકરણ 

 

તમને પોતાને અને અન્ય લોકોને સુંરક્ષણ આપવા માટે રસીઓ શ્રેષ્ઠ રીત છે. પાુંચ વષય અને ઉપરની કોઇપણ વ્યવતત માટે હવે ઓન્ટેરરયોની વેવતસન બુકકુંગ 

વસસ્ટમ મારફતે અથવા 1.833.943.3900 નુંબર પર કૉલ કરીને એપોઇન્ટમેન્ર્ટસ બુક કરાવી શકાય છે. 

 

18 વષય અને ઉપરની વ્યવતતઓ માટે હવે પોતાની COVID-19 બુસ્ટર એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શકાય છે જો તેઓના છેલ્લાું ડોિથી ઓછામાું ઓછાું ત્રણ 

મવહના પસાર થયા હોય. એપોઇન્ટમેન્ટનુું બુકકુંગ કરાવવા વેબસાઇટ જુઓ, https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario. 

 

રસીકરણ પર સૌથી અદ્યતન માવહતી માટે, પ્રોવવન્સનુું વેવતસન પોટયલ જુઓ. 

માસ્તસ 

 

રહેવાસીઓને યાદ અપાવવામાું આવે છે કે સીટીએ પોતાનો બ્રેમ્પટન COVID-19 મેન્ડેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ એવપ્રલ 1, 2022 સુધી લુંબાવ્યો છે. 

 

COVID-19 મેન્ડેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનમાું બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાું નોન-મેરડકલ માસ્તસ પહેરવા અવનવાયય છે. સ્કાફય, બુંદાનાસ, 

mailto:recreationadmin@brampton.ca
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching
mailto:boxoffice@brampton.ca
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751101490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751111504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3


 

 

નૅક ગેઇટસય કે નૅક વોમયસય અને એતિેલેશન વાલ્વ્સ ધરાવતા માસ્તસ ફેસ કવકરુંગ્સ તરીકે સ્વીકાયય નથી. તેમજ બાય-લૉ હેઠળ, માસ્તસ માત્ર ખોરાક કે પીણું લેવા 

માટે જ કાઢી શકાય છે જો વ્યવતત તે હેતુસર એક વનધાયરરત જગ્યાએ બેસેલ હોય. 

 

રહેવાસીઓ ફેલાવો રોકવામાું મદદ મળે તેથી પોતાનો ભાગ ભજવવાનુું, વ્યવતતઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવવાનુું, સારા સ્વચ્છતાશાસ્ત્રનો મહાવરો કરવાનુું 

અન ેમાસ્તસ પહેરવાનુું ચાલુ રાખ ેતે માટે સીટી તેઓનો આભાર માને છે. 
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વમરડયા સુંપકય : 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડયનેટર, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાતમક સુંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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