
 

િ ય સામુદાિયક ધાિમક નેતાઓ, 
આપણા સમુદાયોમા ંCOVID-19ના ફેલાવાનો િવલંબ કરવામાં કેનેડાને સહાય કરવા માટેના તમારા 

ય ો બદલ હંુ આજ ેતમારો આભાર માનવા આપ સૌની સમ  ઉપિ થત થઈ છંુ. છે લાં કેટલાંક 
અઠવાિડયાંમાં, આપણે કેનેડામાં COVID-19 કેસની સં યામાં વધારો જોયો છે. દેશભરના સમુદાયોમાં 
COVID-19ના ફેલાવાન ેઘટાડવા માટે િવિવધ સરકારો અન ેઆરો ય અિધકારીઓએ લોકોન ેસામાિજક 
અંતરનું પાલન કરવા જણાવેલું છે. આનો અથ એ છે કે ઘર ેરહેવું, ભીડને ટાળવી અને હાથ િમલાવવા 
જવેા રાબેતા મુજબના સામાિજક અિભવાદનથી દૂર રહેવું. ફાટી નીકળતા રોગ દરિમયાન તેના ફેલાવાને 
ઓછો કરવાની આ સૌથી અસરકારક પ િતઓ પૈકીની એક છે. 
હંુ તમને સામાિજક અંતર અને સામૂિહક મેળાવડા પરના િતબંધો જમેા ંહાલ પૂરતું, સભંવતઃ તમામ 
િનયિમત સેવાઓ થિગત કરવાનું સામેલ છે, તે અંગે તમારા થાિનક, ાદેિશક અને ે ીય હેર 
આરો ય અિધકારીઓની સલાહને અનુસરવા માટે કહી રહી છંુ. 
સામાિજક અંતર રાખવામાં આપણી આજુબાજુના ર ણ માટે બે મીટરનું ે  – એટલે કે ચેપના છાંટા 
ઉધરસ અથવા છીકંથી ફેલાઇ શકે છે તે અંતર – બનાવી રાખવાનું સામેલ છે. ફ  સામાિજક અંતર 

ારા જ આપણે, જમેને ગંભીર બીમારીનું સૌથી વધુ જોખમ હોય છે એવા વૃ  વય કો અને તબીબી 
રીતે નબળા કેનિેડયનો સિહતના આપણા સમુદાયોના સૌનંુ, ર ણ કરી શકીએ એમ છીએ. 
સમુદાયના ઘણા સ યો પોતાના ંઘરોમાં, એપાટમે સમાં અને બહુહેતુક મમાં નાના મેળાવડા કરવા 
માટે આ તકનો ઉપયોગ કરવા માગતા હશે. હંુ તમને િવનંતી ક ં  છંુ કે તમારાં સંગઠનોની તથા 
સમુદાયની સલામતી અને આરો યની સરુ ા માટે, આવા મેળાવડાઓને અટકાવવા માટે તમારા 
નેતૃ વનો ઉપયોગ કરો.  
હંુ ણું છંુ કે આ સહેલુ ંનથી. ઘણા લોકો માટે આ અિનિ ત તથા મુ કેલ સમય છે અને તમારા 
સમુદાયોના લોકો સંભવત: સહારા માટે પોતાની આ થા તરફ વ યા હશે. હંુ િવનંિત ક ં  છંુ કે તમે તમા ં  
નેતૃ વ પૂ ં  પાડવાનું ચાલુ રાખો અને તમારા સમુદાયના તમામ સ યોને ઘર ેરહેવા માટે ો સાિહત કરો. 
મને સમ  કેનેડાના ધાિમક નતેાઓ િવશનેા એ સમાચારો ણીને ો સાહન મ યું છે કે તેમણે પોતાના 
સમુદાયો સુધી પહોચંવા માટે ઓનલાઇન સવેાઓ દાન કરવાથી માંડીન ેસોિશયલ મીિડયાના ઉપયોગ 
સુધીના નવીન િવક પો અપના યા છે. COVID-19 ના ફેલાવાન ેસમુદાયના તર ેઘટાડવાના આપણા 
સામૂિહક ય ોના માગમાં આપણે ટકી રહીએ તે માટે આમ થતું વધ ુજોવાની હંુ આશા રાખું છંુ. 
આપણે ફ  તમારા સમથન અને નેતૃ વ ારા આપણા દેશ પર આવી પડેલા COVID-19ના પડકારને 
જવાબ આપી શકીએ એમ છીએ. 

ણકારીનાં સંસાધનો અને માગદશક દ તાવજેો સિહત કેનેડાના COVID-19 ના િતસાદ િવશનેી વધ ુ
માિહતી માટે, Canada.ca/coronavirus ની મુલાકાત લો. 
આપની આભારી, 
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