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કોપ્રિડ-19: ટોરોન્ટો પ્રિિાસીઓ માટ ેમાર્ગદર્ગિ 

આ માર્ગદર્ગિ ટોરોન્ટો પ્રિિાસીઓિે ર્યરુિાર, એપ્રિલ 8 મયજબ ટોરોન્ટોમાાં અસરમાાં રહેલા ઓન્ટારરર્ો કોપ્રિડ-19 ર્ટડાઉિ માપિો અિે 

િાાંપ્રિર્ ઘર-પર-રહેિાિો હયકમ અાંિર્ગિ ર્યાં આિશ્ર્ક છે િેિાાં પર કેટલીક માપ્રહિી િદાિ કર ેછે. 

આ માર્ગદર્ગિ કાિૂિી સલાહ િથી પરાંિય આ પ્રિદેર્િોમાાંથી કેટલાકિાાં ઉલાંઘિો િાાંપ્રિર્ પ્રિર્મિો અાંિર્ગિ ર્યિાઓિો સમાિેર્ કરે છે. િમામ 

િાાંપ્રિર્ પ્રિર્મિો સાથે કાિૂિી અિયપાલિ સયપ્રિપ્રચિિ કરિા માટે, વ્ર્પ્રતિઓ અિે વ્ર્ાપારોએ ર્ટડાઉિ ઝોિ જોર્િાઇઓ, ઘર-પર-રહેિાિો 

હયકમ સપ્રહિ સાંબાંપ્રિિ કાર્દાઓ પરામર્ગ કરિો અિે/અથિા કાિૂિી સલાહ લેિી. િાાંપ્રિર્ કોપ્રિડ-19 ર્ટડાઉિ: સયિારેલા જાહેર આરોગ્ર્ અિ ે

કાર્ગસ્થળિી સયરક્ષાિાાં માપિો િાાંિિી િેબસાઇટ પર ઉપલબ્િ છે. 

ર્હેરિો પાકગ અિ ેજાહેર સ્કિેર માટેિો માસ્કિો પેટા-કાર્દો, અિે ર્ારીરરક અાંિર જાળિિાિો પેટા-કાર્દો પણ અમલમાાં છે અિે િેઓિયાં પાલિ 

કરિયાં અપ્રિિાર્ગ છે. િાર્રસિો ફેલાિો ઓછો કરિા માટે જાહેર આરોગ્ર્િાાં માપિોિયાં પાલિ કરિયાં મહત્િપૂણગ છે. જો િમિ ેકોપ્રિડ-19 પ્રિર્ ેિચિો 

હોર્ િો પપ્રબ્લક હેલ્થ હોટલાઇિિે 416-338-7600 પર કૉલ કરો. 

ટોરોન્ટોમાાં કોપ્રિડ-19 િો ફેલાિો અટકાિિા માટે િમારા ભાર્િી ભૂપ્રમકા ભજિિા બદલ િમારો આભાર. 

 ર્ટડાઉિ ઝોિ અિ ેઘર-પર-રહિેાિો હયકમ 

ઇિડોર 

મળેાિડાઓ 

ઘર-પર રહેિાિાાં હયકમમાાં પરિાિર્ી આપિામાાં આિેલા કારણો પૈકી કોઇ એક કારણ  માટે બહાર પ્રિકળિયાં જરૂરી હોર્ િે 

પ્રસિાર્ િમે હાલમાાં જર્ાાં રહેિા હોિ િેિા પ્રિિાસ સ્થાિે િમારે બિો િખિ રહેિયાં જોઇએ. પરસાળ સપ્રહિ ખયલ્લા હોર્ િેિા 

િમારા િરાંડા અથિા ઇિડોર કોમિ જગ્ર્ાઓ જેિા િમારા પ્રિિાસિાાં આઉટડોરિો િમે ઉપર્ોર્ કરી ર્કો છો જો િમે ત્ર્ાાં 

ર્ારીરરક અાંિર જાળિી ર્કો અિે માસ્ક પહેરો. 

ઇિડોર આર્ોજીિ જાહેર ઇિેન્્સ અિે ર્ારીરરક મેળાિડાઓિી પરિાિર્ી િથી, અપિાદ છે કે એક જ ઘરિાાં સભ્ર્ો અિે 

એકલી રહેિી વ્ર્પ્રતિ સાથે કરી ર્કાર્ છે. 

જો િમે એકલા રહેિા હોિ, િો િમારે માત્ર એક જ અન્ર્ ઘરિાાં લોકો સાથે પ્રિકટિો સાંપકગ રાખિો જોઇએ. 

આઉટડોર 

મળેાિડાઓ 

આઉટડોર આર્ોજીિ જાહેર ઇિેન્્સ અિે સામાજીક મેળાિડાઓિી અિયમપ્રિ િથી, પ્રસિાર્ કે એક જ ઘરિાાં સભ્ર્ો હોર્ અિે 

એક વ્ર્પ્રતિ જે એકલી રહેિી હોર્. 

ર્ાળાઓ ખયબ જ મર્ાગરદિ અપિાદોિે આપ્રિિ, પ્રર્ક્ષણિાાં અપ્રિપ્રિર્મિાાં અથગિી અાંદર આિિી ર્ાળાઓ બાંિ રહે છે. 

અન્ર્ િાાંિોમાાં 

ર્ાત્રા કરિી 
એકદમ જરૂરી હોર્ િે પ્રસિાર્ િમારે િમારા િાાંિ કે પરર્ણા બહાર ર્ાત્રા િ કરિી જોઇએ. 

િાર્મગક સિેાઓ 

લગ્િ, અાંપ્રિમ સાંસ્કાર અથિા િાર્મગક સેિા, પ્રિપ્રિ અથિા ઉજિણીિાાં હેિયઓ માટેિાાં ઇિડોર અિે આઉટડોર મેળાિડાઓ 10 

અથિા ઓછા લોકો પૂરિા મર્ાગરદિ છે. 

કોઇપણ લગ્િ, અાંપ્રિમ સાંસ્કાર અથિા િાર્મગક સેિા, પ્રિિી અથિા ઉજિણી સાથ ેસાંકળારે્લ અથિા અિયસરિા ઇિડોર અિે 

આઉટડોર સામાજીક મેળાિડાઓિી પરિાિર્ી િથી. 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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 ર્ટડાઉિ ઝોિ અિ ેઘર-પર-રહિેાિો હયકમ 

રીટઇેલ 

દયકાિિી અાંિરિી ખરીદી માટે મોટાભાર્િાાં રીટેઇલ સ્ટોસગ બાંિ છે. અર્ાઉ ઑડગર કરેલા માલસામાિિયાં પ્રપકઅપ અિે 

ડીપ્રલિરીિી સિાર ે7 િાગ્ર્ા અિ ેરાત્રીિાાં 8 િાગ્ર્ાિી િચ્િે માત્ર અર્ાઉિી એપોઇન્ટમેન્્સથી પરિાિર્ી છે. િમામ િેિાણો 

એિી રીિે કરિા અપ્રિિાર્ગ છે જેમાાં ગ્રાહકિ ેદયકાિમાાં િિેર્િાિી આિશ્ર્કિા િ પડિી હોર્. ડીપ્રલિરીિી સિારિાાં 6 િાગ્ર્ા 

અિે રાત્રીિાાં 9 િાગ્ર્ા િચ્િે પરિાિર્ી છે. 

િીિેિામાાં 50% ક્ષમિાિી મર્ાગદાિે આપ્રિિ દયકાિમાાં ખરીદી કરિાિી પરિાિર્ી છે: 

 ફામગસીઓ 

 િાથપ્રમક રીિે કરીર્ાણુ િેિિી દયકાિો (સયપરમાકે્સ, સયપ્રિિા સ્ટોસગ, ઇિડોર ખેડૂિોિાાં માકે્સ). 

 રડસ્કાઉન્ટ અિે પ્રબર્ બોતસ સ્ટોસગ જેઓિ ેકરીર્ાણુ, પાલિય િાણીિી સાંભાળિાાં પૂરિઠાઓ, ઘરિી સફાઇ, આરોગ્ર્ 

સાંભાળિાાં પૂરિઠાઓ, ર્ાળાિાાં પૂરિઠાઓ અિે ઘરિી સયરક્ષાિાાં પૂરિઠાઓ સપ્રહિિી માત્ર મર્ાગરદિ િસ્િયઓ 

િેિિાિી પરિાિર્ી છે. 

 પ્રલકર (બીર્ર, િાઇિ અિે પ્રસ્પરર્સ) િેિિી દયકાિો. 

 આઉટડોર ર્ાડગિ કેન્રો અિે છોડિી િસગરીઓ 

 ઇિડોર ગ્રીિહાઉસ. 

આઉટડોર માકે્સિી પરિાિર્ી છે જો: 

 િેઓ િાથપ્રમક રીિે ખોરાક િેિિા હોર્, 

 આર્ાંિયકોિ ેએિી રીિે િોડત્સ િદાિ કરિી જેિાાંથી િમામ િખિે આર્ાંિયક બહારિાાં ક્ષેત્રમાાં રહી ર્કે અથિા 

કબગસાઇડ પ્રપક-અપ અિે ડીપ્રલિરીથી કરિામાાં આિે, અિે 

25% કરિા િિાર ેક્ષમિા િ થાર્માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટ દ્િારા, 25% ક્ષમિાિી મર્ાગદાિે આપ્રિિ આમાાં દયકાિિી અાંદરિી 

ખરીદીિી પરિાિર્ી છે: 

 સયરક્ષા પૂરિઠાિી દયકાિો 

 એિા વ્ર્ાપારો જે િાથપ્રમક રીિે સહાર્ક, મોપ્રબપ્રલટી અથિા િબીબી ઉપકરણો, સહાર્િાઓ અથિા પૂરિઠાઓ 

િેિિા, ભાડે આપિા અથિા સમારકામ કરિા હોર્ 

 િીપ્રસ્િપ્ર્િ િશ્મા િેિિી ઓપ્રપ્ટકલ દયકાિો 

 ટેલીકોમ્ર્યપ્રિકેર્ન્સ િદાિા રીટેઇલ સ્ટોસગ 

ફામગસીઓ અિે િાથપ્રમક રીિે ખોરાક િેિિી દયકાિો સપ્રહિ િાાંપ્રિર્ પ્રિર્મિો અાંિર્ગિ ખયલ્લા રાખિાિી પરિાિર્ી હોર્ િેિા 

ર્ોપપાંર્ મોલમાાં વ્ર્પ્રતિઓ માત્ર ક્ષમિાિી મર્ાગદાઓિ ેઆપ્રિિ રહીિે, અથિા એકલ પ્રિિાગરરિ પ્રપકઅપ ક્ષેત્રમાાં પ્રિિાગરરિ 

પ્રપકઅપ એપોઇન્ટમેન્ટ માટે વ્ર્ાપાર ઍતસેસ કરી ર્કે છે. 
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 ર્ટડાઉિ ઝોિ અિ ેઘર-પર-રહિેાિો હયકમ 

ખયલ્લા રાખિાિી પરિાિર્ી હોર્ િેિા સ્ટોસગ માટ ેઆર્ાંિયકો જાિે સ્િીિ કર ેિેિી આિશ્ર્કિાિાાં પ્રિહ્િો પોસ્ટ કરેલા હોર્ િે 

અપ્રિિાર્ગ છે. જો િમે જાિિયાં સ્િીિ પાસ િ કરો, િો િમારે િિેર્ િ કરિો જોઇએ. 

િબીબી પ્રસ્થપ્રિઓ િરાિિા લોકો અથિા ખયબ જ િાિા બાળકો માટેિાાં ખયબ જ મર્ાગરદિ અપિાદો પ્રસિાર્, દયકાિોમાાં િમામ 

લોકોએ માસ્ક અથિા િહેરાિયાં આિરણ પહેરિયાં અપ્રિિાર્ગ છે. 

રસે્ટોરન્્સ 

આલ્કોહોલ સપ્રહિ ટેક આઉટ, ડ્રાઇિ થ્રય અિે ડીપ્રલિરીિી પરિાિર્ી છે. 

ઇિડોર અિે આઉટડોર ડાઇપિાંર્િી પરિાિર્ી િથી. 

વ્ર્પ્રતિર્િ 

સાંભાળ 

સિેાઓ 

હેર સલયિ, િાળાંદિી દયકાિો, િેઇલ સલયિ, ટાપિાંર્ સ્ટયરડર્ો, ટાટય પાલગર જેિી વ્ર્પ્રતિર્િ સાંભાળ સેિાઓ અિે અન્ર્ કોસ્મેરટક 

સેિાઓિ ેકાર્ગરિ રાખિાિી પરિાિર્ી િથી. 

Hફીપ્રઝર્ોથેરાપી અિે મસાજ થેરાપી જેિી સેિાઓ માટે પ્રિર્મિ હેઠળ રહેલા આરોગ્ર્ વ્ર્ાિસાપ્રર્કો સાથેિી આરોગ્ર્ 

સાંભાળ એપોઇન્ટમેન્્સિી પરિાિર્ી છે. 

આિાંદિમોદ 

કેટલીક આઉટડોર આિાંદિમોદિી સયપ્રિિાઓ ખયલ્લી છે, જેઓ ર્રિોિે આપ્રિિ છે. જે સયપ્રિિાઓ ખયલ્લી રહેિી હોર્ િેિો 

ઉપર્ોર્ કરિી િખિે અથિા જર્ાાં ર્ારીરરક અાંિર જાળિિાિયાં મયશ્કેલ હોર્ િેિી પરરપ્રસ્થપ્રિમાાં આઉટડોરમાાં માસ્ક અથિા 

િહેરાિાાં આિરણિાાં ઉપર્ોર્ કરિાિી િબળ ભલામણ કરિામાાં આિે છે. િૉર્રૂમ સયપ્રિિાઓિો ઉપર્ોર્ કરિી િખિે અિે 

લાઇિોમાાં રાહ જોિી િખિે માસ્ક પહેરિયાં અપ્રિિાર્ગ છે. 

ખયલ્લી સયપ્રિિાઓ:  

 બર્ીિાઓ અિે સમયરરકિારાઓ 

 રમિિાાં મેદાિો 

 િૉર્રૂમ 

 કૂિરાઓિ ેબહાર લઇ જિાિાાં ક્ષેત્રો 

 બર્ીટાઓ અિે આિાંદિમેદિાાં સ્થળોમાાં રહેલી બેન્િો 

 સામયદાપ્રર્ક અિે ફાળિણી બર્ીિાઓ 

ઉપર ર્ાદીર્િ િહીં કરેલી િમામ અન્ર્ આઉટડોર આિાંદિમોદિી સયપ્રિિાઓ, િીિેિાાં સપ્રહિ િાાંપ્રિર્ પ્રિર્મિો અાંિર્ગિ બાંિ 

રાખેલી છે: 

 પ્રપકપ્રિક ટેબલો અિે ર્ેલ્ટરો 

 ર્ોલ્ફ કોસગ 

 રડસ્ક ર્ોલ્ફ કોસગ 

 સ્પો્સગ કો્સગ અિ ેમેદાિો (દા.િ. બાસ્કેટબોલ અિે ટેપ્રિસ કોટગ, સોકરિાાં મેદાિો, બેઝબોલ ડાર્મન્્સ, લોિ 

બોપલાંર્ ગ્રીન્સ) 

 BMX  અિે સ્કેટ પાતસગ 



 
 
 

 
 
 

છેલ્લે અપડેટ કર્યું: એપ્રિલ 26, 2021 

  
 

 ર્ટડાઉિ ઝોિ અિ ેઘર-પર-રહિેાિો હયકમ 

 આઉટડોર રફટિેસિાાં સાિિો 

 ડ્રાર્ પે્સ (એટલ ેકે, બહય-ઉપર્ોર્ી રમિર્મિ ક્ષેત્રો) 

આઉટડોર રફટિેસ િર્ો અિે િાલીમિી પરિાિર્ી િથી. 

ઇિડોર સ્પો્સગ અિે આિાંદિમોદિી રફટિેસ સયપ્રિિઝાઓ બાંિ છે, જેમાાં મર્ાગરદિ અપિાદો છે (દા.િ. િોફેર્િલ અિે હાઇ-

પરફોર્મુંર્ એથલે્સ દ્િારા ઉપર્ોર્, અપાંર્િા િરાિિા ઓન્ટેરરર્ોિાસીઓ માટ ેસયલભિા માટેિાાં અપ્રિપ્રિર્મ દ્િારા 

વ્ર્ાખ્ર્ાપ્રર્િ કર્ાગ મયજબ અપાંર્િા િરાિિા વ્ર્પ્રતિઓ માટે ર્ારીરરક થેરાપીિી સયલભિા). 

પયસ્િકાલર્ો 
પયસ્િકાલર્ો ખયલ્લા છે પરાંિય ઉપર્ોર્ સાંપકગ િર્રિાાં પ્રપક-અપ પૂરિો મર્ાગરદિ છે. પયસ્િકો અિે અન્ર્ ફરિી સામગ્રીઓ પ્રપક-

અપ માટે ફોિ અથિા ઓિલાઇિ પર આરપ્રક્ષિ હોિી અપ્રિિાર્ગ છે. 

પાલિય િાણીિી 

સાંભાળ 

પાલિય િાણીઓિી સેિાઓિી પરિાિર્ી છે. 

પેટ પ્રસટટાંર્ સેિાઓ, પેટ ગ્રૂપમાંર્ અિે પેટ િાલીમ સેિાઓ જેિી પાલિય િાણીઓિી સેિાઓિી પરિાિર્ી છે. 

ઘરલેય સિેાઓ 
બાળકો, િરરષ્ઠો અથિા સાંિેદિર્ીલ વ્ર્પ્રતિઓિ ેસહર્ોર્ આપિી ઘરેલય અિે સફાઇ અિે જાળિણી સેિાઓિી પરિાિર્ી 

આપિામાાં આિે છે. 

 


