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કોવિડ-19: ટોરોન્ટો વિિાસીઓ માટે લૉકડાઉિ માર્ગદર્ગિ
આ માર્ગદર્ગિ કોવિડ-19 િો ફેલાિો અટકાિિા 23 િિેમ્બરિાાં રોજ ટોરોન્ટોમાાં ર્રૂ થર્ેલા “ગ્રે - લૉકડાઉિ” સમર્ર્ાળા દરવમર્ાિ ર્યાં આિશ્ર્ક
છે તેિાાં પર ટોરોન્ટો વિિાસીઓિે માવિતી પ્રદાિ કરે છે . આ માર્ગદર્ગિ “આટલયાં કરો” અિે “આટલયાં િ કરો” દ્િારા આર્ોવજત થર્ેલ છે . તે
જાણિયાં મિત્િપૂણગ છે કે આમાાંથી કેટલાક વિદેર્િોિાાં ઉલ્લાંઘિો પ્રાાંવતર્ વિર્મિો અાંતર્ગત ર્યિાઓ બિર્ે.
આ માર્ગદર્ગિ કાિૂિી સલાિ િથી. તમામ લાર્યાં પડતા પ્રાાંવતર્ વિર્મિો સાથેિાાં કાિૂિી અિયપાલિિે સયવિવચિત કરિા માટે, વ્ર્વતતઓ અિે
વ્ર્ાપારોએ લૉકડાઉિ વિર્મિોિો પરામર્ગ કરિો જોઇએ અિે/અથિા કાિૂિી સલાિ લેિી જોઇએ. કૃપા કરીિે એ પણ િોંધ લો કે બર્ીિાઓ
અિે જાિેર સ્કિેરમાાં ર્િેરિો માસ્કિો પેટા-કાર્દો, અિે ર્ારીરરક અાંતર જાળિિાિો પેટા-કાર્દો અમલમાાં રિે છે .
જો તમિે કોવિડ-19 વિર્ે પ્રચિો િોર્ તો ટોરોન્ટો પવલલક િેલ્થ િોટલાઇિિે 416-338-7600 પર કૉલ કરો. બિય વિધ ભાષાઓમાાં અિયિાદ
ઉપલલધ છે .
ટોરોન્ટોમાાં કોવિડ-19 િો ફેલાિો અટકાિિામાાં મદદ કરિા તમારી ભૂવમકા ભજિિા બદલ તમારો આભાર.

કામ અિે ર્ાળા
આટલયાં કરો*
કાર્ગ, ર્ાળા અથિા આરોગ્ર્સાંભાળિી મયલાકાતો જે િી અવત મિત્િિી
મયસાફરીઓ વસિાર્ ઘર પર રિો.
જ્ર્ારે પણ ર્તર્ િોર્ ત્ર્ારે ઘર પરથી કામ કરો.

આટલયાં િ કરો
અવત મિત્િિી મયસાફરીઓ અથિા ઇમજગ ન્સીઓ વસિાર્ તમારા
સમયદાર્ બિાર પ્રિાસ.
તમે કાર્ગસ્થળમાાં િોિ ત્ર્ારે તમારાં માસ્ક પિેરિાિયાં, તમારા િાથ
ધોિાિયાં અિે સિ-કમગિારીઓથી તમારાં અાંતર જાળિી રાખિાિયાં ભૂલી
જિયાં.
જો તમિે અસ્િસ્થતા લાર્તી િોર્ તો બિાર જિયાં.

જો તમે વબમાર િોિ અિે લક્ષણો સાિ િર્ણ્ર્ િોર્ તો પણ ઘર પર
રિો.
પ્રાાંવતર્ વિર્મિો અાંતર્ગત પરિાિર્ી મળ્ર્ા અિયસાર એલીમેન્રી અિે
તમારા ઘરમાાં અથિા બિાર વમત્રો સાથે મેળાિડા અથિા રમતિાાં
સેકન્ડરી ર્ાળાઓમાાં ઓિલાઇિ િાજરી આપિી, અિેપોસ્ટ-સેકન્ડરી રદિસોિયાં આર્ોજિ કરિયાં.
ર્ાળામાાં ઓિલાઇિ િાજરી આપિી, જ્ર્ાાં રૂબરૂ સૂિિાિી
રૂબરૂમાાં ટ્ર્યટરરાંર્ અથિા પાઠોમાાં િાજરી આપિી.
આિશ્ર્કતા િોર્ તેિે બાદ કરતા.

મયલાકાતીઓ અથિા સામાવજક મેળાિડાઓ
આટલયાં કરો*
જો સીવિર્રો અિે/અથિા અક્ષમતા ધરાિતા લોકો માટે આિશ્ર્ક
િોર્ તો તમારા ઘરમાાં ર્ૃિ સાંભાળ અિે જરટલ સિાર્ સેિાઓિી
અિયમવત આપિી.

આટલયાં િ કરો
આિશ્ર્ક િ િોર્ અિે/અથિા પરિાિર્ી િ િોર્ તેિા મયલાકાતીઓિે
તમારા ઘરમાાં લાિિા અથિા મર્ાગરદત િેતયઓ વસિાર્િી અન્ર્
સ્થાવિક સેિાઓિે અિયમવત આપિી.
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આટલયાં કરો*
તમારા ઘર પર માત્ર સાથે રિેતા લોકો પૂરતયાં ભેર્ા થિાિયાં વિર્ાંવત્રત કરિયાં.
જો તમે એકલા રિેતા િોિ, તો તમે એક અન્ર્ વ્ર્વતત/પરરિાર સાથે
ખાસ સાંપકગ રાખિાિયાં વિિારી ર્કો છો.
તાજી િિા લેિા અિે કસરત કરિા માટે એકલા અથિા તમારા ઘરિાાં
સભ્ર્ સાથે િાલિા માટે જાઓ.
વિબગળ પરરિાર, વમત્રો અિે પાડોર્ીઓિી િકાસણી કરો.

આટલયાં િ કરો
તમે સાથે રિેતા િોિ તેિા લોકો વસિાર્િાાં લોકો સાથે ઇિડોર
આર્ોવજત જાિેર ઇિેન્ટ્સ અથિા સામાવજક મેળાિડાઓ ર્ોજિા
અથિા તેમાાં િાજરી આપિી.
10 કરતા િધારે લોકો િોર્ તેિી આઉટડોર આર્ોવજત જાિેર ઇિેન્ટ્સ
અથિા આઉટડોર સામાવજક મેળાિડાઓ ર્ોજિા અથિા તેમાાં
િાજરી આપિી.
તમે ઓળખતા િોિ તેિા વિબગળ લોકોિે કરરર્ાણાં અથિા અન્ર્
જરૂરીર્ાતો છે કે િિીં તે પૂઠિાિયાં ભૂલી જિયાં.

ઘરર્થથય/ાં બાળ સાંભાળ
આટલયાં િ કરો
તમારા પોતાિાાં િ િોર્ તેિા બાળકોિે તમારા ઘરિી મયલાકાત લેિા
દેિી, અન્ર્થા િાઇલ્ડ કેર એન્ડ અલી ર્સગ એતટ દ્િારા વ્ર્ાખ્ર્ાવર્ત
થર્ા અિયસારિી પરિાિર્ી ધરાિતી બાળ સાંભાળ સેિાઓ તમે
િલાિતા િોિ.
િાઉસકીપપાંર્, કૂરકાંર્, િાિીઓ અિે બેબીવસટસગ, અિે જાળિણી
પ્રાાંવતર્ વિર્મિો અાંતર્ગત પરિાિર્ી િોર્ તે વસિાર્િી કોઇપણ
સેિાઓ જે િી સ્થાવિક સેિાઓિી જો બાળકો, સીવિર્રો અિે/અથિા વ્ર્વતતિે તમારા ઘરમાાં લાિિી.
વિબગળ વ્ર્વતતઓિે સપોટગ કરિા માટે આિશ્ર્ક િોર્ તો તેઓિો
ઉપર્ોર્ કરિો.
આટલયાં કરો*
બાળ સાંભાળ કેન્રો અિે િોમ બાળ સાંભાળ ઓપરેટરો અિે
પ્રદાતાઓિો ઉપર્ોર્ કરિાિયાં િાલયાં રાખિયાં.

ખોરાક અિે પીણાં
આટલયાં કરો*
જ્ર્ાાં આલ્કોિોલ ઉપલલધ િોર્ તે સવિત રેસ્ટોરન્ટ અથિા બાર માાંથી
ઑડગર ટેકઆઉટ, ડીવલિરી અથિા ડ્રાઇિ-થ્રય.

આટલયાં િ કરો
રેસ્ટોરન્ટ અથિા બાર અથિા જ્ર્ાાં ખોરાક અિે પીણાાંઓ િેિાતા િોર્
તેિા અન્ર્ સાંસ્થાપિો પર- અાંદર અથિા બિાર- જમિયાં અથિા પીિયાં.

ર્ોપપાંર્
આટલયાં િ કરો
આટલયાં કરો*
માત્ર જરૂરીર્ાત અિયસાર જ તમારી જાતે અથિા અન્ર્ વ્ર્વતત સાથે
જરૂરીર્ાત કરતા િધારે િખત અથિા ગ્રયપ સાથે ખરીદી કરિા જિયાં.
અવત મિત્િિી િસ્તયઓિી ખરીદી કરિા જિયાં. માત્ર અઠિાડીર્ામાાં એક
િખત જ અવત મિત્િિી િસ્તયઓિી ખરીદી કરો.
કબગસાઇડ વપકઅપ માટેિી ર્ોઠિણ કરિી અથિા રીટેઇલરો પરથી
વબિ-મિત્િપૂણગ રીટેઇલરો પરથી રૂબરૂ ખરીદી કરિી.
ઓિલાઇિ ખરીદી કરિી.
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આટલયાં કરો*
ફામગસીઓ, કરરર્ાણાિી દયકાિો, સયવિધા દયકાિો, કરરર્ાણાં િેિતી
રડસ્કાઉન્ટ અિે વબર્ બોતસ દયકાિો જે િા અવત મિત્િિાાં રીટેઇલરો
અિે ખેડૂતોિાાં બજારો તથા પ્રાથવમક રીતે કરરર્ાણાં િેિતી અન્ર્ દયકાિો
પરથી જ રૂબરૂમાાં ખરીદી કરો.
જ્ર્ાાં અવત મિત્િિાાં વ્ર્ાપારો ખયલ્લા િોર્ ત્ર્ાાં દ મૉલિી મયલાકાત
લેિી, જે મ કે કરરર્ાણાિી દયકાિો, તબીબી કિેરીઓ અિે ફામગસીઓ,
અથિા વબિ-મિત્િપૂણગ રીટેઇલરો પાસેથી ખરીદી કરેલા
માલસામાિિે વિધાગરરત વપકઅપ વિસ્તારો પરથી વપકઅપ કરો.
જો તમે મૉલિાાં ઇિડોર વિધાગરરત વિસ્તારમાાંથી વપકઅપ કરિાિાાં
િોિ તો વબિ-મિત્િપૂણગ રીટેઇલરો પાસેથી માલસામાિ વપકઅપ
કરિા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ કરાિો.
એકલા અથિા જો તમારે િસ્તયઓિયાં િિિ કરિા માટે મદદિી જરૂર
િોર્ તો એક અન્ર્ વ્ર્વતત સાથે સેંટ લોરેન્સ માકેટ સાઉથ (મેઇિ)
માકેટ વબપલ્ડાંર્ અિે ર્વિિારિાાં ખેડૂત બજાર પરથી ખોરાતિી ખરીદી
કરો.

આટલયાં િ કરો
વબિ-મિત્િપૂણગ રીટેઇલરો પરથી રૂબરૂ ખરીદી કરિી.

ફામગસીઓ, કરરર્ાણાિી દયકાિો અિે સયપરમાકેટ જે િી અવત મિત્િિી
સેિાઓ વસિાર્ મૉલમાાં રૂબરૂમાાં ખરીદી કરિી. તમામ અન્ર્ રીટેઇલરો
બાંધ છે .

જૂ થ સાથે અથિા પ્રિાસિ કે આિાંદપ્રમોદિી પ્રિૃવિઓ માટે સેંટ
લોરેન્સ માકેટ આિિયાં જે િાાંથી ભીડ થઇ ર્કે છે અથિા સામાવજક
મેળાિડાિે પ્રોત્સાિિ મળી ર્કે છે .

જાિેર સ્થળો
આટલયાં કરો*
ખયલ્લા િોઇ ર્કે તેિા જાિેર સ્થળોિો ઉપર્ોર્ કરિો. ર્ોગ્ર્ રીતે રફટ
િોર્ તેિા માસ્ક પિેરિા અિે બીજા લોકોથી બે મીટર દૂર રિેિયાં.

આટલયાં િ કરો
TTC પર, ટેવતસમાાં અથિા ભાડાિી સેિા પર રાખેલા િાિિ સવિત
જાિેર સ્થળિી અાંદર િોિા દરવમર્ાિ તમારાં માસ્ક દૂર કરિયાં.

મિોરાંજિ
આટલયાં કરો*
રમતિાાં મેદાિો, ટોબોર્ેપિાંર્ વિલ્સ, રફટિેસ સાધિો અિે વિધાગરરત
દોરી િર્રિાાં કૂતરાિાાં બર્ીિાઓ જે િી ર્િેરિી આઉટડોર
આિાંદપ્રમોદિી સયવિધાઓિો ઉપર્ોર્ માત્ર તમે રિેતા િોિ તેિા લોકો
સાથે કરો, અિે જે લોકો સાથે તમે િ રિેતા િોિ તેિા લોકોથી બે મીટર
દૂર રિો.
તમારા ઘરમાાં અથિા બિાર કસરત કરો.

માત્ર પોસ્ટ કરિામાાં આિેલા કાર્ગરત કલાકો દરવમર્ાિ જ આઉટડોર
રરાંક પર લેઝર સ્કેિ માટે જાઓ.

આટલયાં િ કરો
સયવિધાઓિો ઉપર્ોર્ કરતી િખતે 10 કરતા િધારે લોકો સાથે રમિયાં
અથિા ટીમ સ્પોટ્સગિી પ્રેવતટસ કરિી, મળિયાં અથિા બિાર ભેર્ા થિય.ાં

ઇિડોર અથિા આઉટડોર સ્પોટ્સગ અથિા આિાંદપ્રમોદિાાં િર્ોમાાં
િાજરી આપિી અથિા જીમ, રફટિેસ સેન્ટરો, ડાન્સ સ્ર્યરડર્ો અથિા
સામયદાવર્ક આિાંદપ્રમોદિાાં કેન્રો પર જિયાં (અમયક િોતકસ પ્રોફેર્િલ
અિે િાઇ પફોર્મુંર્ એથલેટ્સિે છૂ ટ િોર્ છે ).
કોઇપણ સમર્ે આઉટડોર રરાંર્ પર ર્ાઇિી અથિા આર્ોવજત િોકી
રમિયાં.
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સેિાઓ, આકષગણો અિે ઇિેન્ટ્સ
આટલયાં કરો*
કોન્ફરન્સો અિે વિર્ેષ ઇિેન્ટ્સમાાં િર્ચર્યગઅલી િાજરી આપો.

િર્ચર્યગઅલી અથિા રૂબરૂમાાં 10 લોકોિી મર્ાગદામાાં માિવસક આરોગ્ર્
અથિા રવ્ર્િાાં સેિિિાાં સપોટગમાાં િાજરી આપો.
િર્ચર્યગઅલી અથિા મિિમ 10 વ્ર્વતતઓ સાથે (ઇિડોર અથિા
આઉટડોર) લગ્િપ્રસાંર્, અાંવતમ સાંસ્કાર અિે ધાર્મગક સેિા અિે
વિવધઓમાાં િાજરી આપો.

પરિાિર્ી ધરાિતા બાળ સાંભાળ અિે બાળ સાંભાળ પ્રોગ્રામો,
માિવસક આરોગ્ર્ અથિા રવ્ર્િાાં સેિિમાાં સપોટગ સેિાઓ (10
વ્ર્વતતઓ સયધી), સામાવજક સેિાઓ માટેિાાં સામયદાવર્ક કેન્રો અિે
જાિેર ર્ૌિાલર્િાાં ઉપર્ોર્ જે િી અન્ર્ સામયદાવર્ક સિાર્તાઓ પર
જિયાં.
ટોરોન્ટો ઝૂ માટે તેઓિાાં િર્ચર્યગઅલ પ્રોગ્રાપમાંર્ મારફત મયલાકાત લેિી
અિે િાઇ પાકગ ઝૂ અિે રરિરસાઇડ ફામગિી ઓિલાઇિ મયલાકાત લેિી.
સાંગ્રિાલર્ો, કલા પ્રદર્ગિો અિે અન્ર્ આકષગણોિો ઓિલાઇિ
અિયભિ કરો.
પયસ્તકોિાાં કબગસાઇડ વપક અપ અથિા ડ્રોપ ઑફ માટે લાઇબ્રેરી જિયાં
અથિા જ્ર્ાાં પ્રદાિ કરિામાાં આિતયાં િોર્ ત્ર્ાાં પરિાિર્ી િોર્ તેિા
બાળ સાંભાળ અિે બાળ સાંભાળ પ્રોગ્રામો માિવસક આરોગ્ર્ અથિા
રવ્ર્િાાં સેિિિી સિાર્તા સેિાઓ (10 વ્ર્વતતઓ સયધી), સામાવજત
સેિાઓ માટે જિયાં.
ફીવઝર્ોથેરાપી અિે મસાજ જે િી સેિાઓ માટે તબીબી રીતે- અવત
મિત્િપૂણગ આરોગ્ર્ સાંભાળ એપોઇન્ટમેન્ટ્સમાાં િાજરી આપિી. ઘર
પર તમારાથી થઇ ર્કે તેિા વ્ર્વતતર્ત સજાિટિાાં વિકલ્પોિી વિિારણા
કરો.

આટલયાં િ કરો
પ્રાાંવતર્ વિર્મિો દ્િારા પરિાિર્ી આપેલી િોર્ તેિા િેતયઓ વસિાર્
બેન્તિેટ િોલ, િોટેલ કોન્ફરન્સ રૂમ, અિે કન્િેન્ર્િ સેન્ટરો જે િા બેઠક
અિે ઇિેન્ટિાાં સ્થળો પર ઇિેન્ટ્સ અથિા સામાવજક મેળાિડામાાં
િાજરી આપિી.
પ્રાાંવતર્ વિર્મિો દ્િારા પરિાિર્ી આપેલી િોર્ તેિા િેતયઓ
વસિાર્િી સભાઓમાાં િાજરી આપિી.
તમારા પોતાિાાં ઘરિાાં સભ્ર્ો અથિા જો તમે એકલા રિેતા િોિ તો
એક અન્ર્ વ્ર્વતત સાથે વસિાર્, કોઇપણ ધાર્મગક સેિા, લગ્િપ્રસાંર્,
અાંવતમ સાંસ્કાર અથિા વિવધ સાથે સાંકળાર્ેલા ઇિડોર રીસેપ્ર્િો
અથિા અન્ર્ સામાવજક મેળાિડાઓ ર્ોજિા અથિા તેમાાં ર્િાજરી
આપિી.
પરિાિર્ી ધરાિતા િેતયઓ વસિાર્િાાં કોઇપણ કારણસર સામયદાવર્ક
કેન્રિો ઉપર્ોર્ કરિો.

ટોરોન્ટો ઝૂ , િાઇ પાકગ ઝૂ અથિા રરિરસાઇડ ફામગિી રૂબરૂ મયલાકાત
લેિી.
સાંગ્રિાલર્ો, કલા પ્રદર્ગિો, વસિેમાઓ, િાટ્ર્ર્ૃિો અિે અન્ર્
આકષગણો પર રૂબરૂ જિયાં.
પરિાિર્ી િોર્ તેિા િેતયઓ વસિાર્િાાં કોઇપણ િેતય માટે લાઇબ્રેરી
વબપલ્ડાંર્ોમાાં પ્રિેર્ કરિો.

િેર સલયિ, બાબરિી દયકાિો, િેઇલ સલયિ, ટેપિાંર્ સ્ટયરડર્ો, ટાટ્ટય
પાલગરો અિે અન્ર્ કોસ્મેરટક સેિાઓ જે િી વ્ર્વતતર્ત સાંભાળ
સેિાઓમાાં િાજરી આપિી.

ર્િેરી સેિાઓ
આટલયાં િ કરો
આટલયાં કરો*
સાંપવિ િેરો અિે િપરાર્ વબલો સમર્સર ઓિલાઇિ અથિા મેઇલથી ર્િેરી સયવિધામાાં િાજરી આપિી. તમામ ર્િેરી સયવિધાઓ અિે
ઇમારતો જાિેર જિતા માટે બાંધ છે .
િૂકિોસ અિે ઓિલાઇિ બાાંધકામ પરિાિર્ીઓ માટે અરજી કરો.
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આટલયાં કરો*
ર્િેરી સેિાઓ ઓિલાઇિ toronto.ca પર અથિા 311 મારફત
ઍતસેસ કરો. ર્િેરી સવમવત પર જાિેર પરામર્ો માટે અથિા જાિેર
પ્રવતવિર્યવતત કરિા માટે ઓિલાઇિ િોંધણી કરાિો.
લગ્િિયાં લાર્સન્સ – રૂબરૂમાાં માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટ દ્િારા – ન્ર્યર્ોકગ
વસવિક સેન્ટર પરથી પ્રાપ્ત કરો.

આટલયાં િ કરો
ર્િેરી સયવિધામાાં િાજરી આપિી. તમામ ર્િેરી સયવિધાઓ અિે
ઇમારતો જાિેર જિતા માટે બાંધ છે .
વસટી િોલ િેરડાંર્ િેમ્બર પર લગ્િ કરિાિો પ્રર્ાસ કરિો, કારણ કે તે
બાંધ છે .

*તમામ પરિાિર્ી ધરાિતી પ્રિૃવિઓ જ્ર્ાાં પણ લાર્યાં પડતયાં િોર્ ત્ર્ાાં જાિેર આરોગ્ર્િયાં માર્ગદર્ગિ, માસ્કિાાં વિર્મિો અિે વસટી ઑફ ટોરોન્ટોિાાં જાિેર અાંતર જાળિિાિાાં
પેટા-કાર્દાિયાં અિયપાલિ કરિાિી આિશ્ર્કતાિે આવધિ છે .
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