
 
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં કઝફમ્ ડ્ (પાક્કો) COVID-19 કેસ અાંગે  

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ાં ન્નવેદન 

 
માંગળવાર, માર્ડ 24, 2020  

 

સોમવાર, માર્ડ 23 નાાં રોજ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેમાન્િતગાર કરવામાાં આવ  ્ાં િત ાં કે આપણી ક્લાકડ ફેન્સન્લટીના ટ્રાન્ઝિટ 

ઓપરેટરન ાં COVID-19 પરીક્ષણ િકારાત્મક (પોન્િટટવ) આવ  ્ાં િત ાં. આ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટનો પિેલો કઝફમ્ ડ્ કેસ છે. 

 

આપણી ટીમ આ ઓપરેટરના સાંપકડમાાં છે જે ઘરે સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાાં છે. 

 

આ સમ્ે, સીટીની ટોર્ની અગ્રતા અસર પામેલી વ્ન્ક્ત અને તેઓના ક ટ ાંબીજનોને સિા્તા પૂરી પા્વાની, અને અમારા 

કમડર્ારીઓ અને આપણાાં સમ દા્ની સ રક્ષા અને આરોગ્્ન ેસાંરક્ષણની મદદ ર્ાલ  રાખવાની છે. 

 

સીટીન ેજાણ થઇ એટલ ેતરત જ, કમડર્ારીગણે પીલ પન્લલક િેલ્થનો સાંપકડ ક્ો િતો અને ત્્ારથી કમડર્ારીઓ તેઓના સાંપકડમાાં છે. 

પીલ પન્લલક િેલ્થ આ ઓપરેટર સાથે ઘન્નષ્ઠ સાંપકડમાાં રિેલા કમડર્ારીઓનો સીધો સાંપકડ કરી રહ્ ાં છે. પન્લલક િેલ્થ સાંપકડ કરા્ેલા 

કમડર્ારીઓને આગામી પગલાઓ લેવા અાંગે સલાિ આપશે, જેમાાં તેઓ સાંસગડમાાં આવ્ા ત્્ારથી 14 ટદવસ સ ધી સેલ્ફ-

આઇસોલેશનમાાં રિેવાની અન ેપોતાના લક્ષણો પર દેખરેખ રાખવાની સૂર્ના સામેલ છે. પીલ પન્લલક િેલ્થ જણાવે છે કે સામાઝ્ 

સમ દા્ને જે જોખમ િો્ તેના કરતા કોઇ વધારાન ાં જોખમ ટ્રાન્ઝિટ બસ પ્રવાસીઓન ેરિેત ાં નથી. 

 

આ સમ્ે, એ જાણી લેવા  ્ાં છે કે ઓપરેટરે માર્ડ 10, 11, 12, અને 13 નાાં રોજ નીર્ેના રૂટ્સ પર કામ ક  ્ું િત ાં: 

• 11 સ્ટીલ્સ 

• 51 િેરફો ડ્ 

• 53 રૅ લૉસન 

• 57 શૅરોલૈસ 

 

પીલ પન્લલક િેલ્થ અને સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ન્વગતવાર સમ્ સમજવા સાથ ેમળીને કામ કરી રહ્ા છે. 

 

ઉપર જણાવેલા ટદવસોએ સમીક્ષા િેઠળના લોકો જેઓન ેસારાં લાગત ાં િો્, કોઇ લક્ષણો ના જણાતા િો્, તેઓએ પોતાની રોજીંદી 

ટદનર્્ાડ ર્ાલ  રાખવી જોઇએ અને પન્લલક િેલ્થને ફોન કૉલ ના કરવો જોઇએ. જો તમન ેલક્ષણો ન્વકસ ેતો, કૃપા કરી પીલ પન્લલક 

િેલ્થને કૉલ કરો. જો તમન ેઇમરજઝસી મેટ્કલ સિા્તા જોઇતી િો્ તો, કૃપા કરી 911 નાંબર પર કૉલ કરો.  

 



 

 

સીટી સમ દા્ન ેખાતરી કરાવે છે કે તે પોતાના કમડર્ારીઓ, ગ્રાિકો અને સમ દા્ોની સ રક્ષા સાંરન્ક્ષત કરવામાાં મદદ માટે બધ ાં કરવાન ાં 

ર્ાલ  રાખશ.ે  

 

વધારે સારી સફાઇ અને ર્ેપનાશક સમ્પત્રક અમલમાાં રિે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ાં લક્ષ્્ તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટડમેઝટ્સ અને બેઠકોને દર 48 કલાકે ર્ેપરન્િત કરવાન ાં છે. આ સમ્ે, અમે ર્ેપરન્િત પ્રટિ્ા દર 24 કલાકે કરી રહ્ાાં છીએ. 

સગવ્ો અને ટર્મડનલ લાંર્રૂમ્સ, ટેબલ્સ, કાઉઝટસડ અને ્ોર િેઝ્લ્સને ટદવસમાાં બે વખત સાફ અને ર્ેપરન્િત કરવામાાં આવી રહ્ાાં 

છે. 

 

ઓપરેટરો અને ઉતારઓ માટે સામાન્જક અાંતર જાળવવાને સિા્રૂપ થવા: 

• બસ પર ઉતારઓની ભાર ક્ષમતા અ્ધી બેઠકો સ ધી સીન્મત કરેલ છે.  

• રી્ર ્ોસડ (પાછળના ભાગના દરવાજાઓ) મારફત ેપ્રવેશ અન ેફ્રી ફેસડ (ભા  ્ાં ર્ૂકવ્ા વગર પ્રવાસ) અમલમાાં છે. વધ માાં, અમે 

મોન્બન્લટી ટ્વાઇસીસ (ર્લા્માનતા સાધનો) ધરાવતા લોકો માટે ફ્રઝટ ્ોસડ (આગળના દરવાજેથી) પ્રવેશ ર્ાલ  રાખ્્ો છે ત્્ારે, 

ઓપરેટરો અને ઉતારઓ વચ્ર્ે જગ્્ા પૂરી પા્વા પ્લાન્સ્ટકની ર્ેઇન જેવો અવરોધ મૂકી રહ્ાાં છીએ. 

• બિ  વ્સ્ત રૂટ્સ પર, ઉતારઓ બસમાાં િો્ તે વખતે સામાન્જક અાંતર જાળવવા ઉતારઓની ક્ષમતામાાં સિા્રૂપ થવા 

આર્ટડક્  ્લેટે્ બસો મૂકવામાાં આવી છે.  

• બેઠકોને પીળી ટેપથી ઓળખવામાાં આવે છે અને ઉતારઓને આ બેઠકો પર ન બેસવાન ાં કિેવામાાં આવ  ્ાં છે. 

 

સીટીએ પીલ પન્લલક િેલ્થમાાં અમારા ભાગીદારો સાથે ઘન્નષ્ઠપણે કામ કરવાન ાં ર્ાલ  રાખ્  ્ાં છે. તેઓની તપાસ ર્ાલી રિી છે ત્્ારે, 

નવી માન્િતી ઉપલલધ થા્ એટલે માન્િતી પૂરી પા્વામાાં આવશે. 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ: 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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