
 

 
 

 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેમને્ડટેરી માસ્ક બાય-લૉ ઉઠાવીન ે 

ધીમ ેધીમ ેઅને સરુક્ષિતપણે રરઓપન કરવાનુું ચાલ ુરાખયુું છે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માચચ 18, 2022) – કમચચારીઓ ઑરફસ અન ેસીટીના કામકાજના સ્થળો પર ધીમે ધીમે અને સુરક્ષિતપણે પરત આવી 

રહ્ાું છે ત્યાર,ે સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને આરોગ્ય અન ેસુરિા પર ધ્યાન આપીને રરઓપન કરવાનુું ચાલુ રાખયુું છે. 

મને્ડટેરી માસ્ક બાય-લૉ 

સીટીએ સોમવાર, માચચ 21, 2022 નાું રોજ સમાપ્ત થતા પોતાના બ્રેમ્પટન COVID-19 મેન્ડટેરી માસ્ક બાય-લૉમાું સધુારો કયો છે. આ 

પ્રોક્ષવન્સ ઑફ ઓન્ટરેરયોની આ જ તારીખ ેમોટા ભાગના સ્થળોએ પ્રોક્ષવન્સની માસ્ક પહેરવાની જરૂરરયાતો ઉઠાવી લેવાન ેઅનરુૂપ છે. 

માસ્્સ પહેરવાની જરૂરરયાત પક્ષલલક ટ્રાક્ષન્િટ અને ઇનડોર ટર્મચનલ્સ, આરોગ્ય સુંભાળના સ્થળો, લાુંબા-ગાળાની સુંભાળ લેતા ગૃહો અને 

સામૂક્ષહક સુંભાળ સ્થળો જેવા પસુંદગીના સ્થળોમાું ચાલુ રહેશે. હવે પછી માસ્્સ પહેરવા ક્ષબલકુલ જરૂરી ના હોય તેવા સ્થળોએ માસ્્સ 

પહેરવાનુું ચાલુ રાખતા લોકોનો આદર કરવાનુું રહેવાસીઓને કહેવામાું આવે છે. 

મેન્ડેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ હેઠળ, બધાું ઇનડોર જાહેર સ્થળોમાું મેરડકલ-ક્ષસવાયના માસ્્સની જરૂર પડતી હતી જેથી સમુદાયનુું આરોગ્ય અને 

સુરિાનુું સુંરિણ કરી શકાય. તે સુધારો અમલી બને ત ેપહેલાું એક્ષપ્રલ 1, 2022 નાું રોજ સમાપ્ત થવાનુું ક્ષનધાચરરત હતુું. 

બ્રમે્પટન ટ્રાક્ષન્િટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રાક્ષન્િટની બધી બસોમાું અન ેબ્રેમ્પટન ટ્રાક્ષન્િટ ટર્મચનલ્સમાું પ્રોક્ષવન્સના ક્ષનયમનો અનસુાર માસ્્સ પહેરવાનુું ચાલુ રહેશે. સફાઇ અને 

સેક્ષનટાઇઝિુંગ અમલમાું રહે છે, અને સગવડો અને ટર્મચનલ્સ જેની સપાટીઓ સખત હોય ત ેરોઝજુંદા ધોરણે સાફ કરીન ેસકે્ષનટાઇિ કરવામાું 

આવે છે. 

વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવા @bramptontransit ન ેTwitter પર અનસુરો. કોઇપણ પ્રશ્નો સીધા 

બ્રેમ્પટન ટ્રાક્ષન્િટના સુંપકચ કેન્રને 905.874.2999 નુંબર પર પૂછી શકાય છે. 

મનોરુંજન 

માચચ 21 થી શરૂ કરીન,ે સીટી રરરિએશન સેન્ટસચમાું પ્રવેશતા લોકોએ હવે પછી માસ્ક પહેરવાની જરૂર નથી. રરરિએશન સગવડોનો ઉપયોગ 

કરતી વખતે માસ્ક પહેરવાનુું ચાલુ રાખવા ઇચ્છતા લોકોન ેતેમ કરવાની છૂટ છે. 

રરરિએશન સેન્ટસચમાું િમતા સીમાઓ અન ેરસીકરણનો પુરાવો રાખવાની જરૂરરયાતો તાજેતરમાું ઉઠાવી લેવાઇ રહેલાું પ્રોક્ષવન્સના ક્ષનયમનોને 

અનુરૂપ કાઢી નાખવામાું આવી છે. રરરિએશન સેન્ટસચ નોંધાયેલા મુલાકાતીઓ અને ડ્રોપ-ઇન (નોંધણી વગર પણ આવી શકાય તેવા) કાયચિમો 

માટે ખલુ્લા રહે છે. રરરિએશન સને્ટસચની મુલાકાતો માટે પહેલેથી નોંધણી જરૂરી નથી, જોકે, બધી સવેાઓ વહેલો ત ેપહેલો ધોરણે અપાતી 

હોવાને લીધે મુલાકાતીઓ મુલાકાત લેતા પહેલાું પોતાની સર્વચસ અગાઉથી ઓનલાઇન ખરીદ ેતવેી ભલામણ કરવામાું આવ ેછે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD


 

 

311 નુંબરને કૉલ કરીને, અથવા કોઇ સીટી રરરિએશન સેન્ટરમાું રૂબરૂમાું ઉપલલધ કાયચિમો જુઓ અને વબેસાઇટ  

www.brampton.ca/registerforprograms પર નોંધણી કરાવો. 

પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ મુંડળો 

સીટીની બધી બઠેકો માટે પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ મુંડળો બધુવાર, માચચ 30, 2022 સધુી દૂરસ્થ (રરમોટ) રહેશે. માચચ 30 પછી, દૂરસ્થ સહભાક્ષગતા હજુ પણ 

ઉપલલધ રહેવાની સાથે, રૂબરૂ પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ મુંડળોની પરવાનગી આપવામાું આવશે. 

સીટીનુું આગામી બઠેક સમયપત્રક અહીં જોઈ શકાય છે. 

COVID-19 તપાસ 

હવે પછી રરરિએશન સગવડો સક્ષહતની, સીટીની સગવડોમાું પ્રવેશવા પ્રી-સ્િીઝનુંગ (તપાસ-પહેલાુંની મુલાકાત)ની ક્ષબલકુલ જરૂર પડતી નથી. 

રહેવાસીઓને ઘર ેરહેવાનુું ચાલુ રાખવાનુું પ્રોત્સાહન આપવામાું આવ ેછે જો તેઓ અસ્વસ્થ અનુભવે. 

રહેવાસીઓએ સમગ્ર મહામારી દરક્ષમયાન ફેલાવો રોકવામાું મદદ મેળવવા વ્યક્ષ્તઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવીને, સારા સ્વચ્છતાશાસ્ત્રનો 

મહાવરો કરીન ેઅન ેમાસ્્સ પહેરવાનુું ચાલુ રાખીને પોતાનો ભાગ ભજવ્યો ત ેબદલ સીટી રહવેાસીઓનો આભાર માન ેછે. રહેવાસીઓએ ઘરે 

રહીને, અને COVID-19 ક્ષવરોધી રસી અન ેબસૂ્ટર મૂકાવીને સમુદાયના આરોગ્ય અને સુરિાને પહેલી પ્રાથક્ષમકતા આપવાનુું ચાલુ રાખવુું 

જોઇએ. COVID-19 રસીકરણ પર સૌથી અદ્યતન માક્ષહતી માટે, પ્રોક્ષવન્સનુું વેક્ષ્સન પોટચલ જુઓ. 
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મીરડયા સુંપકચ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://www.brampton.ca/en/city-hall/meetings-agendas/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

