
 

 
 

 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન અતિશય ગરમી દરતમયાન રહવેાસીઓને ઠડંક આપવા હીટ રીતિફ િોકશેન્સ ખલુ્િા મૂક ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 22, 2022) – આજરોજ જૂન 21 થી શરૂ થયેિી પરરતથથતિઓ માટ ેઅતિશય ગરમી રહેવાની રીજીયન ઑફ પીિે 

ગઇકાિે આપેિી ચિેવણી પછી, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન રહેવાસીઓને ઠડંક જાળવવાના મહત્વની યાદ અપાવે છે. 

સીટીએ પોિાની બધી જાહેર પહોંચ સુિભ ઇમારિોમાં (બ્રેમ્પટન તસતવક સને્ટર, સીટી હૉિ, રરરિએશન સેન્ટસસ, િાઇબ્રેરીસમાં) તનયતમિ 

ધંધાકીય કામકાજના કિાકો દરતમયાન ગરમીથી રાહિ આપિા થથળો (હીટ રીતિફ િોકેશન્સ) ખુલ્િા મૂક્યા છે.  

 

સીટીના થ્િૅશ પૅડના કિાકો સવારે 9 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધીના છે અને ચચંગકસુી પાકસનું વૅડડંગ પૂિ દરરોજ સવારે 10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી 

ખુલ્િંુ રહે છે, જો હવામાન અનુકૂળ રહે. થથળો અહીં જણાવ્યા છે. 

બ્રેમ્પટનવાસીઓ અતિશય ગરમીને હરાવવા નીચેના સચૂનો ધ્યાનમાં રાખી શકે છે: 

  

આઉટડોર પ્રવતૃિ તનયતંત્રિ કરો 

રહેવાસીઓને ઘર બહારની (આઉટડોર) પ્રવૃતિઓ તનયંતત્રિ કરવા પ્રોત્સાતહિ કરવામાં આવે છે. એ ભિામણ પણ કરવામાં આવે છે કે જાહરે 

જનિા સયૂસના િાપથી દૂર રહે, પાણી પુષ્કળ પીવે અન ેએર કતન્ડશન્ડ અથવા છાંયડાવાળી જગ્યાઓએ રહે. 

જોખમ ધરાવિી વ્યતક્િઓ 

વડીિો અને જુવાન બાળકોને ખાસ કરીને જોખમ રહેિું હોય છે, અને રહેવાસીઓને પોિ ેજોખમમાં તવચારિા હોય િેવા પોિાના તમત્રો અને 

કુટુંબીજનોની િપાસ વર્ચયુસઅિી અથવા ફોન પર કરિા રહેવા પ્રોત્સાતહિ કરવામાં આવે છે. 

પાળિેા પ્રાણીઓ 

પાળેિા પ્રાણીઓન ેઠડંા રાખવામાં મદદરૂપ માતહિી: 

• િમારા પાળેિા પ્રાણીઓને ઘરમાં (ઇનડોર) રાખો અને બહારની ગરમીમાં િેઓને ચાિવા િઇ જવાનું ટાળો - જો પગદંડી (ફૂટપાથ) 

ઉઘાડા પગ માટ ેબહુ ગરમ હોય િો, િ ેપ્રાણીઓના નરમ પંજા માટે બહુ ગરમ હોય છે. 

• િેઓને િાજુ પાણી પુષ્કળ માત્રામા ંપૂરં પાડો 

• ઘરની અંદર હવાની અવરજવર રાખો 

• સૂયસના િાપમા ંજવાનો સમય સીતમિ રાખો અને છાયંડો પૂરો પાડો 

ગરમ ઉષ્ણિામાનમાં, બાળકો ક ેપાળેિા પ્રાણીઓને ક્યારેય વાહનોમા ંએકિા છોડશો નહીં. 

 

પાણીમા ંસરુતિિ રહો 

રહેવાસીઓને પાણીની નજીક સુરતિિ રહેવાનું યાદ અપાવવામાં આવ ેછે: 

• જુવાન બાળકોને પાણીની આસપાસ હંમેશા હાથવગા પોિાની પહોંચમાં રાખો 

• એકિા ક્યારયે િરશો નહીં 

• બેકયાડસ પૂલ્સની ચારે બાજુએ જાળી કરીને િેમાં પ્રવેશ પ્રતિબતંધિ અન ેતનયંતત્રિ કરો 

https://www.brampton.ca/en/residents/recreation/programs-activities/pages/spray-pads-and-wading-pools.aspx


 

 

• પૂિ તવથિારમાં કે બીચ પર હો ત્યાર ેજુવાન બાળકોને િાઇફ જૅકેટ પહેરાવો 

• િરવા માટે િાઇફ ગાડસનું સુપરવીઝન ધરાવિા બીચ અને પૂિ પસંદ કરો 

• વપરાશમાં ન હોય િેવા વડેડંગ પૂલ્સ અને પાણીની ડોિો ખાિી રાખો 

• જો િમારે ત્યાં પૂિ ક ેકોટેજ હોય િો, કુટુંબીજનો જીવન બચાવવાની આવડિો શીખ્યા હોવાની ખાિરી કરો 

ગરમી સામે સુરિા તવશે વધુ માતહિી મેળવવા આ વબેસાઇટ્સ જુઓ, www.brampton.ca અને www.peelregion.ca 
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મીરડયા સપંકસ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરિ મીરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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