
 
 

 

 

COVID-19 સામ ેપ્રતિક્રિયા કરવામાાં બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના ટર્મિનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ એતપ્રલ 27 

થી બાંધ થશ ે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેક્રરયો (એતપ્રલ 23, 2020) – COVID-19 કટોકટી દરતમયાન બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટ પોિાના સમુદાયને સુરતિિ રીિે સવેા આપિુાં 

હોવાની ખાિરી કરાવવા, ટ્રાતઝિટના ટર્મિનલ્સ (બ્રેમલી ટર્મિનલ, બ્રમે્પટન ગટૅવ ેટર્મિનલ, ડાઉનટાઉન ટર્મિનલ) પરના કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિ 

એતપ્રલ 27 થી આગળ સચૂના આપવામાાં ન આવ ેતયાાં સધુી બાંધ રહશે.ે ટર્મિનલની ઇમારિો વૉશરૂમ સગવડોમાાં પ્રવેશવા દેવા ખલુ્લી રાખવામાાં 

આવશે. વધમુાાં, ક્રટ્રતનટી કૉમન ટર્મિનલ તબલલ્ડાંગ આગળ સૂચના આપવામાાં ન આવ ેતયાાં સધુી બાંધ રહશે.ે 

 

અમારા ટર્મિનલ્સમાાં કસ્ટમર સર્વિસ કાઉઝટસિમાાં િાજેિરના અઠવાક્રડયાઓમાાં બહુ ઓછો વ્યવહાર જોવામાાં આવ્યો છે, મોટા ભાગ ેટ્રાતઝિટના 

સાંચાલનમાાં ફેરફારોન ેલીધ ેજેમ ક,ે ઘટાડેલી સર્વિસ અને ફ્રી ફસેિ.  

 

પોિાના PRESTO કાર્ડસિમાાં બલેેઝસ જમા કરાવવા ઇચ્છિા ઉિારુઓ વેબસાઇટ www.PRESTOcard.ca પર ઓનલાઇન અથવા 

બ્રેમલી ટર્મિનલ અન ેડાઉનટાઉન ટર્મિનલ પર ઉપલબ્ધ PRESTO ક્રટક્રકટ વેલઝડાંગ મશીઝસમાાં િે કરાવી શક ેછે. સમયપત્રકો અને પ્રવાસ 

આયોજન માટ,ે ઉિારુઓ કનેક્ટ સેઝટર મારફિ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટ સાથે 905.874.2999 નાંબર પર જોડાઇ શક ેછે. 

 

COVID-19 સરુિા ઉપાયો 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છિા (સેતનટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાતઝિટનુાં લક્ષ્ય િમામ સખિ સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટિમઝે્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરતહિ કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખિ 

સપાટીઓ ધરાવિી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેતનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. ઉિારુઓન ેપ્રવાસ કરિી વખિ ેપોિાના 

અાંગિ ક્રડસઇઝફકે્ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝડ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોિાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતસાતહિ 

કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પતબ્લક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનજેમઝેટ ઓક્રફસમાાંના પોિાના 

ભાગીદારો સાથ ેઘતનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. અદ્યિન માતહિી તનયતમિ મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ે

www.bramptontransit.com જોિા રહો અથવા સર્વિસ અપડે્સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ને અનસુરો. કોઇ પ્રશ્નો 

સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાતઝિટના સાંપકિ કઝેરન ે905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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