
 

 

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ પ્રવાસીઓન ેબસોમાાં, બસ સ્ટોપ્સ પર અન ેટર્મિનલ્સ પર  

નોન-મડેિકલ માસ્્સ પહરેવાની ભલામણ કરવામાાં આવી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેડરયો (મ ે22, 2020) – ઓઝટેડરયો ગવમેઝટ અન ેરીજીયન ઓફ પીલ હવે ભલામણ કર ેછે કે પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાાં પ્રવાસ કરતા 

લોકોએ ઉતારુઓ વચ્ચ ેશારીડરક અાંતર જાળવવ ાં પિકારભય ું હોય તયાાં નોન-મેડિકલ માસ્ક પહેરવા જોઇએ. આ શહેર માટે રહવેાસીઓ અને 

કમિચારીઓન ાં આરોગ્ય અન ેસ રક્ષા ખૂબ મહતવની છે, અને COVID-19 ન ેલીધ ેઉતારુઓને બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટની બસોમાાં અને બસ સ્ટોપ્સ 

અન ેટર્મિનલ્સ પર નોન-મેડિકલ માસ્્સ પહેરવાની સખત ભલામણ કરવામાાં આવે છે. 

ઉતારુઓને ટર્મિનલ્સ પર અને બસ સ્ટોપ્સ પર અને બસમાાં ચઢતી વખત ેકે બસમાાંથી ઊતરતી વખત ેઅઝય લોકોથી છ ફૂટ (2 મીટર) દૂર રહીન ે

શારીડરક અાંતર જાળવવાન ાં યાદ અપાવવામાાં આવે છે.   

નોન-મેડિકલ માસ્્સના સાંદભિમાાં માન્હતી માટ,ે રીજીયન ઓફ પીલની વબેસાઇટ અન ેગવમેઝટ ઓફ ઓઝટેડરયોની વબેસાઇટ જ ઓ. 

COVID-19 સ રક્ષા ઉપાયો 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેન્નટાઇઝિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટન ાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટિમઝે્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરન્હત કરવાન ાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવિો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેન્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. ઉતારુઓન ેપ્રવાસ કરતી વખત ેપોતાના 

અાંગત ડિસઇઝફે્ ટઝટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેમ કે હેઝિ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોતાના હાથ અવારનવાર ધોવા પ્રોતસાન્હત 

કરવામાાં આવે છે. 
 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલ  રાખવા પીલ પન્લલક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજઝસી મેનજેમઝેટ ઓડફસમાાં પોતાના ભાગીદારો 

સાથે ઘન્નષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ ાં છે. અદ્યતન માન્હતી ન્નયન્મત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 અને  

www.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા સર્વિસ અપિે્સ માટ ેTwitter પર @bramptontransit ને અન સરો. કોઇ પ્રશ્નો 

સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટના સાંપકિ કઝેરન ે905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

અવતરણો (્વૉ્સ) 

“આપણાાં શહરેમાાં આપણાાં સમ દાયન ાં આરોગ્ય અને સ રક્ષા અમારા માટ ેખૂબ મહતવન ાં છે. હ ાં બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટના તમામ ઉતારુઓન ેઓઝટેડરયો 

ગવમેઝટ અન ેરીજીયન ઓફ પીલની ભલામણ અન સરવા અને બસોમાાં અન ેબસ સ્ટોપ્સ અન ેટર્મિનલ્સ પર નોન-મેડિકલ માસ્ક પહેરવા ન્વનાંતી 

કરુાં છ ાં. સાથ ેમળીને, આપણ ેCOVID-19 નાાં ફેલાવાનો સામનો કરવાન ાં ચાલ  રાખી શકીએ છીએ.” 

- પૅડટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અમારા ટ્રાન્ઝિટ ઓપરેટરો માટે સ રન્ક્ષત કાયિસ્થળ અને બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ઉતારુઓ માટ ેસ રન્ક્ષત પડરવહન તકો પૂરી 

પાિવા સમર્પિત છે. ઉતારુઓન ેઓઝટેડરયો ગવમઝેટ અને રીજીયન ઓફ પીલ પન્લલક હેલ્થની સલાહ અન સરવા ન્વનાંતી કરવામાાં આવે છે જેથી 

આપણાાં સમ દાયન ાં આરોગ્ય અને સ રક્ષાની ખાતરી કરાવી શકાય.” 

- િેન્વિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિન્મન્નસ્ટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7C01%7Cmediarelations@brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqB
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7Cmediarelations@brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=TBiDG
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
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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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