
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

 

ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கமானது தனது உள்ளூர் மதிப்பீட்டு மமயங்களில் 

வதாற்று டசாதமனக்களுக்கான எண்ணிக்மககமள அதிகாித்திருக்கிறதால், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அலுெலர்கள் அமனெரும் தங்கமள டகாெிட் -19 (COVID-19) 

வதாற்றுக்காக டசாதித்துக்வகாள்ளும்படி நகர நிர்ொகம் டகட்டுக்வகாள்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டம 25, 2020) –  இன்மறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ஊழியர்கள் அமனெமரயும் 

தங்கள் உள்ளூர் சுகாதார பிாிெில் டகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்காக டசாதமன 

வசய்துவகாள்ளுமாறு நகர நிர்ொகம் டகட்டுக் வகாள்கிறது . டகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு 

ஆட்பட்டுெிட்டதாக அல்லது வதாற்று உண்டாகிெிட்டதாக நம்பும் அமனத்து ஊழியர்களும் ஒரு 

பாிடசாதமனமய வசய்துவகாள்ளுமாறு நகர நிர்ொகம் பாிந்துமரக்கிறது. ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கம் 

கூடுதல் டசாதிக்கும் திறமனக் வகாண்டிருப்பது, மற்றும், இந்தச் டசாதமனமய வசய்துவகாள்ள  ெிரும்பும் 

அமனத்து தனிநபர்களும் டசாதித்துக் வகாள்ளலாம் என்ற முடிெின் காரணமாக, இந்த 

டெண்டுடகாளானது ெிடுக்கப்படுகிறது. 

உள்ளூர் மதிப்பீட்டு மமயத்திற்கு ெருமக தரும் எெமரயும் உடனடியாக பாிடசாதிக்கத் 

வதாடங்கடெண்டும் எனவும், யாமரயும் திருப்பி அனுப்பிெிடக்கூடாது எனவும் ஒன்ட்டடாிடயா  

சுகாதாரத்துமரயினரால் பீல் பப்ளிக் வெல்த் –க்கு ஆமணயிடப்பட்டிருக்கிறது. மதிப்பீட்டு மமயத்திற்கு  

வசல்ல டெண்டும் என வடலிவெல்த் ஒன்ட்டடாிடயா, ஆரம்ப சுகாதார பராமாிப்பு அல்லது வபாது 

சுகாதாரத் துமற ஆகிய அமமப்புகள்,  டசாதமனமய நாடி ெருகின்ற குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

இனிடமற்வகாண்டு பாிந்துமரக்க டெண்டியதில்மல. 

நகாின் ெசதியமமப்புக் கட்டிடங்கள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் டபருந்து டபாக்குெரத்து  ஆகியெற்றில் 

கூடுதல் பாதுகாப்பு நடெடிக்மககள் மூலமாகவும்  வபாிய கூட்டங்கமள ஊக்குெிக்கின்ற அல்லது உடல் 

ாீதியான சமூக ெிலகலுக்கான தூரம் டபணுெமத சிரமமாக்குகின்ற சமூக நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

டசமெகமள இல்லாமல் வசய்ெதன் மூலமாகவும்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் டகாெிட்-19  (COVID-19) 

வதாற்று பரவுெமதத் தடுக்க, நகர நிர்ொகம் தீெிர நடெடிக்மககமள எடுத்து ெருகிறது. 

அமமெிடங்கள் உட்பட, மாகாணத்தின் இமணயதளத்தில் உள்ள அமனத்து மதிப்பீட்டு 

மமயங்கமளயும் சுகாதார அமமச்சகம் பட்டியலிடும், இதனால் வபாதுமக்கள் மற்றும் அலுெலர்கள் 

ஆகிடயார் மதிப்பீட்டு மமயங்கமள எளிதாகக் கண்டறிய முடியும். டசாதமன வசய்தல் மற்றும் நடமாடும் 

மதிப்பீட்டு மமயங்கமள அதிகாிப்பதற்கான மாகாண அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்மட நகர நிர்ொகம் 

ெரடெற்கிறது, டமலும் நகரத்தின் அத்தியாெசிய மற்றும் முக்கியமான டசமெகள் டதமெப்படுகின்ற  



 

 

பணியிடங்களில், நடமாடும் மதிப்பீட்மட எளிதாக்க உள்ளூர் மருத்துெமமனகளுடன் நகர நிர்ொகம் 

இமணந்து வசயல்படும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக ொாியம் மற்றும் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA மூலமாக, சமீபத்திய ொரங்களில் 

மீண்டும் திறக்கப்பட்ட ெணிக அமமப்புக்களில் பணிபுாிகின்ற ஊழியர்களும் ஒரு டசாதமனமய 

வசய்துவகாள்ள டெண்டும் என்று டகட்டுக்வகாள்ளும்படியும் உள்ளூர் ெணிக அமமப்புக்கமள இந்த நகர 

நிர்ொகம் ஊக்குெிக்கும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நான் டநற்று பிரதமருடன் டபசியடபாது, மாகாணம் முழுெதும் டசாதமன வசய்ெதற்கான திறன் 

அதிகாிப்பு பற்றி உற்சாகம் வகாடுக்கப்பட்டடன். அறிகுறிகள் இல்லாதெர்களும் கூட டகாெிட்-19 

(COVID-19) வதாற்றுக்காக பாிடசாதிக்கப்பட டெண்டும் என்ற அெர்களின் டெண்டுடகாளின் டபாில் 

நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் டபசி ெருகிடறாம், இதனால் டகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரவுெமதத் 

தடுக்க நகர ஊழியர்களும் டசாதித்துக் வகாள்ளும்படி  டெண்டுெதன் மூலம் ஒன்ட்டடாிடயா 

மாகாணத்தில்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்து ெழிநடத்த முடியும்.” 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“டகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரவுதமல  எதிர்த்துப் டபாராடுெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நமது 

உள்ளூர் சுகாதார பங்காளிகள் மற்றும் நமது  வதாழிலாளர் கூட்டமமப்புக்களுடன் ஒத்துமழக்கிறது, 

டமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மக்கள் வதாமகயில் இந்த மெரஸ் வதாற்று பரெமலத் தணிப்பதில் இப்படி 

அதிகாிக்கப்பட்ட டசாதமனகள் - குறிப்பாக எங்கள் அத்தியாெசிய மற்றும் முக்கியமான டசமெ 

ஊழியர்களுக்கு வசய்ெதானது- ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பமதயும் நாங்கள் அறிடொம்.  கிராஃப் 

ெமரபடத்தில், ெமளந்து உயர்ந்து ெருகின்ற டகாெிட் -19 வதாற்றின் ெளர்ச்சிக் டகாட்மட 

மட்டுப்படுத்தி தட்மடயான டநர்டகாடாக ஆக்குெதற்கும் நாம் வதாடர்ந்து ஒன்றிமணந்து 

பணியாற்றுடொமாக. ” 

- டடெிட் டபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த வதாற்று பரெலின் டபாது, ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரம் முழுெதும் ஒரு முக்கியமான டசமெமய வசய்ய 

முமனெதில், எங்கள் அலுெலர்கள் தங்கள் டெமலகமள வசவ்ெடன வசய்கிறார்கள் மற்றும் 

முன்னணியில் இருந்து கடினமாக டெமல வசய்கிறார்கள். எங்கள் அலுெல் உறுப்பினர்கள் முன்கூட்டிடய 

டசாதமனக்கு உட்படுத்தப்படுெதற்கு நாங்கள் ஆதரெளிக்கிடறாம் மற்றும்  வதாற்று பரெமலக் 

காட்டுகின்ற ெமளந்து உயர்ந்து வசல்லும் டநர்டகாட்மட தட்மடயானதாக மாற்றுதற்கு நாங்கள் 

ஒன்றிமணந்து வசயல்படுகிடறாம்; இதன் மூலம்   அெர்கமளயும் நமது டபருந்து டபாக்குெரத்து 

பயணிகமளயும் பாதுகாப்பாக மெத்திருக்க முடியும். ” 

- ஃப்ரான்க் ெனி, தமலெர், ஒருங்கிமணந்த டபருந்து டபாக்குெரத்து சங்கம், உள்ளூர் 1573 



 

 

“இந்த டகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுபரெமல நாங்கள் சமாளிப்பமத உறுதி வசய்ெதற்கு எங்களுக்கு 

முதலில் முன் நின்று வசெிசாய்த்தெர்கடள டதமெயான நடெடிக்மககமள எடுத்து ெருகின்றனர். 

மாகாண நிர்ொகத்தினால்  டசாதமன வசய்ெதற்கான அதிகாித்த திறனின் காரணமாக, நமது 

உறுப்பினர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாெிட்டாலுடமகூட, வதாற்றுக்கான டசாதமன வசய்துவகாள்ளுபடி 

நாங்கள் டமலும் ஊக்குெிக்கிடறாம்; இதனால் இந்த வதாற்று பரெமலக் குமறக்க முடியும்.” 

- பால் டலடகாம்ப்ட்டட, தமலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வதாழில்சார் தீயமணப்பாளர்களுக்கான சங்கம், 

உள்ளூர் 1068 

“ இந்த சொலான டநரத்தில் நகருக்கான டசமெகமள ெழங்குெதில் எங்கள் உறுப்பினர்கள் வதாடர்ந்து 

பங்களிப்பு வசய்கிறார்கள், டமலும், தீர்வுக்கான ஒரு பகுதியாக இருக்க எங்கள் உறுப்பினர்கமள 

ஊக்குெிக்கிடறாம்; இதன்மூலம் கூடியெிமரெில் ெழக்கப்படியான ெணிகம் வசய்யும் நிமலக்கு திரும்பிச் 

வசல்ல முடியும். அதிகாித்த டசாதமன வசய்தல் கிமடக்கும் பட்சத்தில், உறுப்பினர்கள் டசாதிக்கப்பட 

டெண்டும் என்பமத நாங்கள் பாிந்துமரக்கிடறாம், இதனால் டகாெிட்-19 (COVID-19)  வதாற்று பரெமல 

வெல்ெதற்கான எங்கள் பங்மக நாங்கள் வசய்ய இயவும்.” 

- கனடா நாட்டு வபாதுத்துமற உழியர்கள் சங்கம், உள்ளூர் 831  
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ஊடக வதாடர்பு 
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யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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