
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வெரஸ் வ ாற்றிவனக் கட்டுப்படுத்துெ ற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர  பார்கள்,  

சிற்றுண்டியகங்கள் மற்றும் உணவு நிறுெனங்கள்  மு லானவெ,  கநரடியாக உணவு பாிமாறும் 

கசவெகவள நிறுத்துமாறு ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர நிர்ொகம் அறிெிப்பு வசய் ிருக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 16, 2020) – ககாெிட் -19 (COVID-19) வெரஸ் வ ாற்றிவனக் 

கட்டுப்படுத்துெ ற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர  பார்கள்,  சிற்றுண்டியகங்கள் மற்றும் உணவு நிறுெனங்கள்  

மு லானவெ  ங்கள் இடத் ில் வெத்க  கநரடியாக உணவு பாிமாறும் கசவெகவள நிறுத்துமாறு 

ஒன்ட்கடாிகயா பிராந் ியம் அறிவுறுத் ியிருக்கிறது; இந்  அறிெிப்பிவனப் பின்பற்றுெ ன் மூலம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health)-க்கு  னது ஆ ரவெத் ருகிறது.  

 

கூடகெ, மார்ச் 12, 2020 க  ியில் நள்ளிரவு12.01 மணி மு ல் இரவுகநர கிளப்கள்,  ிவரயரங்குகள் 

மற்றும் இன்னிவசக் கச்கசாி நிகழ்த்துமிடங்கள் ஆகியெற்வற மூடுமாறு பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public 

Health) கண்டிப்புடன் பாிந்துவரக்கிறது. சமூகத் ினர் ஒருெருக்வகாருெர் ெிலகிகய இருப்ப ற்கான 

முயற்சிகவள எடுக்குமாறு பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) ெலியுறுத்துகிறது. சமூகத் ினர் 

ஒருெருக்வகாருெர் ெிலகி இருப்பது என்ப ற்கு, சமூகத் ில் இருக்கும் ஒவ்வொருெரும் மற்றெவர 

உடல்ாீ ியாக வ ாடுெவ த்  ெிர்ப்பது மற்றும்  மற்றொிடமிருந்து சற்று  ள்ளிகய (சுமாராக 2 மீட்டர் 

தூரம்) இருந்து பழகுெது என்று அர்த் மாகும்.  

 

கனடா நாட்டுக்கு வெளிகய, அவமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் உள்ளிட்ட  கெறு நாடுகளுக்கு பயணம் வசய்  

உள்நாட்டு குடியிருப்பு ொசிகள்  மக்குத் ாகம 14 நாட்களுக்கு  னிவமப்படுத் ிக்வகாள்ளுமாறு 

கண்டிப்புடன் பாிந்துவரக்கப்படுகிறது. 

 

பீல் (Peel ) குடியிருப்புொசிகவளக் காக்கும் கநாக்கில்,   வபாது மக்கள் நலவனக் கருத் ில் வகாண்ட பல 

சிற்றுண்டியகங்கள், மதுபார்கள் மற்றும் உணவு நிறுெனங்கள், ஏற்வகனகெ  ங்கள் வ ாழில் வசய்யும் 

ெி த்வ   ன்னார்ெத்துடன் மாற்றிக்வகாண்டுள்ளனர்;  ஆனால் பிராந் ியத் ின் அல்லது பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் (Peel Public Health)  இன் பாிந்துவரகவள மீறுகின்றெர்கள் சுகா ாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

கமம்படுத் ல் சட்டத் ின் கீழான நடெடிக்வககளுக்கு ஆளாொர்கள் 

 

குடியிருப்பு ொசிகள்  ங்களுக்கு க வெயான உணவுகவள உள்ளூர் உணவு கசவெ அளிப்பெர்களின் 

இடத் ில் இருந்து ொங்கி, வெளியில் எடுத்துச் வசன்றுெிடுமாறு அல்லது வகாண்டு ெந்து கசர்ப்பிக்கும் 

கசவெகளுக்கு ஆ ரெளிக்குமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ககட்டுக்வகாள்கிறது.  

 



 

 

மிக சமீபத் ிய புதுத்  கெல்களுக்கு மற்றும் நகாில் கிவடக்கும் கசவெகள் பற்றி அடிக்கடி ககட்கப்படும் 

ககள்ெிகளுக்கு (FAQs) , ெச ியவமப்புக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் இடங்கவள மூடு ல் பற்றி 

அறிய ெருவக புாியவும்: www.brampton.ca/covid19. 

 

பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health)  லிருந்து கிவடக்கும்  ற்கபாவ ய  கெல்களுக்கு ெருவக 

புாியவும்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

 

அறிஞர் கூற்று 

 

“ சமு ாயத் ின் ஊடாக ககாெிட் -19 (COVID-19) வெரஸ் வ ாற்று பரவுெவ  முன்ன ாக  டுப்ப ில் 

உ வுெ ற்கு, ெிவரொன கூட்டு வசயல்பாடு க வெப்படுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பீல் 

பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health)  இன் பாிந்துவரக்கு முழு ஆ ரெளிக்கிறது; சிற்றுண்டியகங்கள் மது 

பார்கள் மற்றும் காப்பி கவடகள் உள்ளிட்ட அவனத்து உள்ளூர் உணவு நிறுெனங்களிலும், 

உள்ளிருந் படி சாப்பிட்டுச் வசல்லும் கசவெகள் ெழங்குெவ   ற்காலிகமாக நிறுத்துெ ன் மூலம் 

சமு ாயப் பாதுகாப்புக்கு முன்னுாிவம வகாடுக்கிறது.  ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்றுக்கு 

எ ிர்ச்வசயலாக எடுக்கப்படும் முன்வனப்கபாதுமில்லா  நடெடிக்வகயின்  ாக்கத்வ க் குவறக்க 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் கடவம வகாண்டுள்ளது.  இதுெவர இல்லா  ெவகயில் நாம் 

ஒத்துவழப்புடன் இருப்பது இப்கபாது மிகவும் முக்கியமாகும் என்பதுடன், ெரெிருக்கும் ொரங்கவளக் 

கடந்து வசல்ெ ில் வபாது மக்களாகிய உங்களின் வ ாடர்ந்  ஆ ரவெ நாங்கள் நாடுகிகறாம்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ட்டன் மாநகரம் 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெசத் ில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வபாதுமக்கவள மனத் ில் வெத்க  

வசய்கின்கறாம். பல ரப்பட்ட சமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், மு லீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வ ாழில்நுட்பாீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிலான புதுவமப் பவடத் லில் முன்னணி ெகிப்ப ற்கான பயணத் ில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்ப ற்கான ெளர்ச்சிப்பாவ யில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வ ாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

ஊடக வ ாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & சமு ாய  ஈடுபாடு 

யுக் ிாீ ியான  கெல் வ ாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cf31d433df86e4148062108d7c9ee5f75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

