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ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயினாில் நான்காம் நேருக்கு பகாெிட் 

-19 வ ாற்று (COVID-19) இருப்ேது உறு ி வேய்யப்ேட்டிருப்ேது ேற்றிய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத் ின் அறிக்வக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல்12, 2020) - ஏப்ரல் 11 ஆம் ப  ி ெியாழக்கிழவையன்று ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குெரத் ின் ோண்டல்வுட் (Sandalwood) கிவளயில் பேருந்து ேணியாளர் ஒருெருக்கு பகாெிட் -19 

(COVID-19) வ ாற்று இருப்ேது ேற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத் ிற்கு வ ாிெிக்கப்ேட்டது.  

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து வோருத் ெவர, இதுபெ வ ாற்று உறு ி வேய்யப்ேட்ட மூன்றாெது 

நிகழ்ொகும். 

இந் ச் ேையத் ில், வ ாற்றுக்கு ஆட்ேட்ட அந்  நேர் ைற்றும் அொின் குடும்ேத் ிற்கு ஆ ரவு 

அளிப்ேதுவும் ைற்றும் நைது ேணியாளர்கள், ேயணிகள் ைற்றும் ேமு ாயத் ினாின், ஆபராக்கியம் ைற்றும்  

ைற்றும் ோதுகாப்ேிவனப் போற்றிக்காப்ேதுவும் நகர நிர்ொகத் ின் முன்னுாிவை வகாண்ட ெிஷயைாகும். 

நகர நிர்ொகத் ிற்கு வ ாிெிக்கப்ேட்ட உடபனபய, பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) 

உடனடியாக ஈடுேடுத் ப்ேட்டனர். 

ோ ிக்கப்ேட்ட இந் த்  னி நேர், ேின் ெரும் ெழித் டங்களில் பெவை கவடேியாக வேய்  ப  ியானது 

கடந்  ஏப்ரல் 7 ஆம் ப  ி ஆகும்.: 

•  டம்  23 ோண்டல்வுட் 

 

பைற்வோன்ன ெழித் டங்களில் ஓடிய பேருந் ில் ேயணித் , நைைாக இருப்ே ாக உணருகின்ற, 

வ ாற்றுக்கான அறிகுறிகள் இல்ைா ,  ேயணிகள்  ங்கள் ேணிகவள ெழக்கம் போல் வேய்யைாம், பீல் 

ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) ஐ அவழக்க பெண்டிய ில்வை.  வ ாற்றுக்கான அறிகுறி 

ப ான்றினால் ைட்டும் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) ஐ அவழக்கவும். உங்களுக்கு அெேர 

ைருத்துெ உ ெி ப வெப்ேட்டால் எண் 911 ஐ அவழக்கவும்.  



 

 

ேமு ாயத் ில் வோதுொக ஏற்ேடக்கூடிய வ ாற்றுப்ேரெவைக் காட்டிலும், வோதுப் போக்குெரத்து 

பேவெயின் பேருந் ில் எந்  ெி  கூடு ல் ஆேத்தும் இல்வை என பீல் ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public 

Health) சுட்டிக்காட்டுகிறது.  

பகாெிட் -19 (COVID-19) வ ாற்று ேரெலுக்கு எ ிராக நைது ேணியாளர்கள், ேயணிகள் ைற்றும் 

ேமு ாயத் ினவரக் காப்ே ற்கான ஒவ்வொரு வேயவையும் வ ாடர்ந்து வேய்பொம் என நகர நிர்ொகம் 

உறு ி கூறுகிறது. 

பைம்ேடுத் ப்ேட்ட காை அட்டெவணப்ேடி பேருந்துகவளத்  தூய்வைப்ேடுத் ி சுகா ாரப்ேடுத்தும் 

பெவைகள் பைற்வகாள்ளப்ேடுகின்றன.   ற்ேையம், பேருந்துகள் அவனத்தும் 24 ைணிக்வகாரு முவற 

கிருைிநாேினி வ ளித்து சுகா ாரைாக்கப்ேடுகின்றன. ெே ியவைப்பு கட்டிடங்கள், பேருந்து 

முவனயங்களில் உனெருந்தும் இடங்கள், பைவைகள், கவுன்ட்டர்கள், ைற்றும் க வு வகப்ேிடிகள் 

நாவளான்றுக்கு இரண்டு முவற தூய்வைப்ேடுத் ி கிருைிநாேினி வ ளித்து சுகா ாரைாக 

வெக்கப்ேடுகின்றன்.  

பேருந்து இயக்குேெர்கள் ைற்றும் ேயணிகளுக்கு இவடபய உடல்ாீ ியான இவடவெளி ெிட்டு 

ெிைகியிருத் வைக் கவடப்ேிடிப்ே ற்காக ேின் ெரும் நடெடிக்வககள் அைலில் உள்ளன: 

• பேருந் ில் இருக்கும் இருக்வக எண்ணிக்வகயில் ோ ியளவுக்பக ேயணிகள் ஏற்றப்ேடுகின்றனர். 

• பேருந் ின் ேின்ொேல் ெழியாக ஏறு ல் ைற்றும் கட்டணைில்ைா இைெே ேயணம் இப்போதும் 

உண்டு. கூடபெ, ேயணிகளுக்கும் பேருந்வ  இயக்குேெருக்கும் இவடயில் காலியிடம் 

ெிடுெ ற்காக ேிளாஸ்டிக்கினால் ஆன ேங்கிலி போன்ற  டுப்பு அவைக்கப்ேட்டுள்ளது; ேக்கர 

நாற்காலி போன்ற ோ னங்களில்  ெருபொர் பேருந் ில் ஏற முன் ொேவை ெழக்கம்போை 

வ ாடர்ந்து உேபயாகிக்கைாம். 

• ேயணிகள் கூட்டம் அ ிகம் உள்ள ெழித் டங்களில் வ ாடர் ெண்டி போன்ற ஆர்ட்டிகுபைட்ட்ட் 

பேருந்துகள் ெிடப்ேடுகின்றன; இ னால் பேருந் ில் இருக்கும் ேயணிகள் ஒருெருக்கு ஒருெர் 

உடல்ாீ ியான இவடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத் வைக் கவடப்ேிடிக்க  இயலும். 

• ேிை இருக்வககளில் குறியீடுகள் இட்டு வெத்து ேயணிகள் அெற்றில் அைரக்கூடாது என 

பகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகின்றனர். 

• ொர இறு ி நாட்களில் ைற்றும்  ெழக்கைாகபெ கூட்டம் இருக்கும்  டங்களில், ேயணிகள் 

உேபயாகம் குவறொக இருப்ேவெ ரத்து வேய்யப்ேட்டுள்ளன, ைற்றும் ேயணிகள் ஒருெருக்கு 

ஒருெர் உடல்ாீ ியான இவடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத் வைக் கவடப்ேிடிப்ே ற்காக, வகெேம்   

இருக்கும் பேருந்துகள், கூட்டம் அ ிகம் உள்ள ெழித் டங்களுக்கு  ிருப்ேி ெிடப்ேட்டன. 

நகர நிர்ொகம் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) உடன் வநருங்கி ேணியாற்றி ெருகிறது.  

 

-30- 

-30- 



 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெேத் ில் 650,000 ைக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவைப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வோதுைக்கவள ைனத் ில் வெத்ப  

வேய்கின்பறாம். ேை ரப்ேட்ட ேமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், மு லீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வ ாழில்நுட்ோீ ியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிைான புதுவைப் ேவடத் லில் முன்னணி ெகிப்ே ற்கான ேயணத் ில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிவைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவைப்ே ற்கான ெளர்ச்ேிப்ோவ யில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 ஊடக வ ாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்ோளர், ஊடகம் & ேமு ாய  ஈடுோடு 

யுக் ிாீ ியான  கெல் வ ாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

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

