
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

ஜூலை மாதம் 2 ஆம் தததி முதல் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்தில் 

கட்டணம் ெசூலிப்ேது மற்றும் தேருந்தின் முன் ொசல் ெழியாக ஏறுெது ஆகியலெ 

மீண்டும் அறிமுகம் வசய்யப்ேட உள்ளன, மற்றும் மருத்துெம்-அல்ைாத முகக் 

கெசங்கள் கட்டாயமாக்கப்ேடுகின்றன 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 3, 2020) – இன்லறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகலர மீண்டும் திறப்ேது மற்றும் 

மீட்சி வேற லெப்ேதற்கான திட்டம் ஆகியெற்றின் அங்கமாக, ேை எண்னிக்லகயிைான நடெடிக்லககள் 

ேற்றி தமயர் தேட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களும் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து அலமப்பும் 

அறிெித்தனர். ஜூலை மாதம் 2 ஆம் தததி ெியாழக்கிழலம துெங்கி, தேருந்தில் கட்டணம் ெசூலிப்ேது 

மற்றும் தேருந்தின் முன்ொசல் ெழியாக ஏறுெது ஆகியலெ மீண்டும் நலடமுலறப்ேடுத்தப்ேடும். வோதுப் 

தோக்குெரத்து தேருந்துகளில் ேயணிக்கும்தோது முகக் கெசங்கலள கட்டாயம்  அணிய தெண்டும் 

என்று, பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்பும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசும் ோிந்துலரத்தேடி, ஜூலை மாதம் 2 ஆம் 

தததி முதல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தேருந்துகளில் ேயணம் வசய்தொரும் அதலன இயக்குேெர்களும் 

மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசத்லத தேருந்துகளில் மற்றும் தேருந்து முலனயங்களில் இருக்கும்தோது 

அணிெது கட்டாயமாகும். 

தேருந்துகளில் ேயணம் வசய்தொர் மற்றும் அதலன இயக்கும்  ஊழியர்களின் உடல்நைம் மற்றும் 

ோதுகாப்புதான் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆகிய இரண்டிலுதம 

முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாகும்;  தமலும் இந்த மாற்றங்கள் இரண்லடயும் உறுதி வசய்யும் தோது 

அலெ நலடமுலறப்ேடுத்தப்ேடும். 

கட்டணம் வசலுத்துதல் 

ஜூலை மாதம் 2 ஆம் தததி முதல் அலனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் தோக்குெரத்து தேருந்துகளிலும் கட்டணம் 

வசலுத்துெது அெசியமாகும். கட்டணங்கள் குறித்த முழு ெிெரங்களுக்கு, இங்தக கிளிக்  இங்தக க்ளிக் 

வசய்யவும். 

மூத்த குடிமக்களும் அணுகக்கூடிய ெலகயிைான தோக்குெரத்து ெசதிலய ெழங்குெது நகரத்திற்கு ஒரு 

முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாக உள்ளது; தமலும் தகாெிட்-19 இன் தாக்கத்லதக் கருத்தில் வகாண்டு, 

வசயல்ோட்டில் இருக்கின்ற அலனத்து மூத்தகுடிமக்கள் அலடயாள அட்லடக்கான காைாெதி தததிகள் 

காைெலரயின்றி ஒத்தி லெக்கப்ேட்டுள்ளன. தோக்குெரத்து வடர்மினல் அலுெைகங்களில் உள்ள 

ொடிக்லகயாளர் கவுண்டர்கள் ஜூலை 2 க்கு முன்ோகதெ மீண்டும் திறக்கப்ேடும். புதிய தகெல்கள் 

கிலடக்கும்தோது அப்தோலதக்கப்தோதத அெற்லற ெழங்குதொம் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx


 

 

உத்ததசிக்கப்ேட்ட 2020 கட்டண ெிகித மாற்றங்கள் அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெலர ஒத்தி 

லெக்கப்ேட்டுள்ளன. 

தேருந்தின் முன் ொசல் ெழியாக ஏறுதல் 

ஜூலை மாதம் 2ஆம் தததி முதல் அலனத்து ேயணிகளும் ப்ராம்ப்ட்டன் தோக்குெரத்து தேருந்துகளின் 

முன் ொசல் ெழியாக தேருந்துகளில் ஏற அந்நிறுெனம் அனுமதிக்கும். ேயணிகள் ேின்புற ொசல் ெழியாக 

வெளிதயற தெண்டும். ஒருெருக்வகாருெர் இரண்டு மீட்டர் (ஆறு அடி) வதாலைெில் இருப்ேதன் மூைமும், 

அடிக்கடி லககலள கழுவுெதன் மூைமும், இருமல் மற்றும் முழங்லகயில் தும்முெதன் மூைமும் உடல் 

ாீதியான சமூக ெிைகலுக்கான நடெடிக்லககலள ேராமாிக்க ொடிக்லகயாளர்களுக்கு 

நிலனவூட்டப்ேடுகிறது. 

மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசங்கள் 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அலமப்பு மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்தின் ெலுொன ோிந்துலரலயத் 

வதாடர்ந்து, வோது தோக்குெரத்துப் தேருந்துகளில் ேயணிக்கும்தோதும், தேருந்து முலனயங்களில் 

இருக்கும்தோதும், ேயணிகள் மற்றும் தேருந்துகலள இயக்குேெர்கள்,  மருத்துெம் அல்ைாத முகமூடிகலள 

அணிெது, ஜூலை மாதம் 2ஆம் தததி முதல்  கட்டாயமாகும். 

முகக் கெசங்கள் அணிெது கட்டாயமாக இருக்கும்தோது, இரண்டு ெயதிற்குட்ேட்ட குழந்லதகள், 

அல்ைது குலறோடுகள் உள்ளெர்கள் அல்ைது முகமூடி அணிெலதத் தடுக்கும் ெலகயிைான ேிற மருத்துெ 

நிலைலமகள் வகாண்டெர்கள் முகக் கெசம்  அணியத் ததலெயில்லை. 

மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசத்லத எவ்ொறு சாியாக அணிெது, வோருத்துெது, அகற்றுெது மற்றும் 

சுத்தம் வசய்ெது என்ேலெ உட்ேட, மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசங்கள் ேற்றிய கூடுதல் தகெலுக்கு, 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் ெலைத்தளம் மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்க ெலைத்தளத்லதப் 

ெலைத்தளத்லதப்  ோர்லெயிடவும் 

தகாெிட்-19 (COVID-19) ோதுகாப்பு நடெடிக்லககள் 

தமம்ேடுத்தப்ேட்ட காை அட்டெலணப்ேடி தேருந்துகலளத்  தூய்லமப்ேடுத்தி அெற்றில் கிருமிநாசினி 

வதளிக்கும் தெலை தமற்வகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்வொரு 48 மணிக்வகாரு முலற தேருந்துகளின் அலனத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேெர் அமருமிடம் மற்றும் அலனத்து இருக்லககலளயும் கிருமிநாசினி வதளித்து 

சுகாதாரமாக லெப்ேதத  ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து தசலெயின் இைக்காகும். தற்சமயம்  

வேரும்ோைான தேருந்துகளில்  24 மணி தநரத்திற்கு ஒருமுலற கிருமிநாசினி வதளிக்கப்ேடுகின்றன.  

தேருந்து முலனயங்கள் மற்றும் நிறுத்தங்களில் உள்ள தமற்ேரப்புகளும்கூட தினசாி அடிப்ேலடயில் 

தூய்லமப்ேடுத்தி கிருமிநாசினி வதளித்து சுகாதாரமாக லெக்கப்ேடும்.  

முகக் கெசம் அணிந்திருந்தாலும் கூட, தேருந்துகள், முலனயங்கள் மற்றும் ேஸ் நிறுத்தங்களில் 

வதாடர்ந்து உடல் ாீதியான சமூக ெிைகலைக் கலடப்ேிடிக்குமாறு நகர நிர்ொகம் ேயணிகலளக் 

தகட்டுக்வகாள்கிறது. தேருந்து ேயணியர் தங்கள் லகெசம் தமது உேதயாகத்திற்காக இதுதோன்ற  கிருமி 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0


 

 

நாசினி, லககலளக் கழுவும் சுகாதார வோருட்கலள லெத்திருந்து தங்கள் லககலள அடிக்கடி கழுெி 

சுத்தமாக லெத்திருக்க தகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள் மற்றும் இருமுதல் , தும்முதலின்தோது தங்கள் 

முழங்லககளில் முகம் புலதத்து இருமதொ தும்மதொ வசய்யும்ேடி தகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள்.  

 

குறிப்ோக உடல் ாீதியான சமூக ெிைகலைக் கலடப்ேிடிப்ேது என்ேது சொைான ெிஷயம் எனும் 

இடங்களில், பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்ேின்  சுகாதாரத்திற்கான ெழிகாட்டுதலுடன்,  அலனெலரயும் 

மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசத்லத அணிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஊக்குெிக்கிறது. 

ஆேத்துக்கலள வதாடர்ந்து கண்காணிப்ேதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரநிலை தமைாண்லம அலுெைகம் ஆகியெற்றுடன்  வநருக்கமாக 

வசயல்ேடுகிறது. ெழக்கமான புதுப்ேிப்புகளுக்கு www.brampton.ca/covid19  ஐப் ோர்லெயிடவும், 

www.bramptontransit.com க்கு ெருலக தரவும்  அல்ைது தசலெ புதுப்ேிப்புகளுக்காக ட்ெிட்டாில் 

@bramptontransit ஐப் ேின்ேற்றவும். தகள்ெிகள் ஏதுமிருப்ேின் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து 

அலமப்ேின் வதாடர்பு லமயத்லத 906.874.2999 என்ற எண்னில் வதாடர்பு வகாள்ளைாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“தகாெிட்-19 வதாற்று ேரெல் சமயத்தில்  நம்லமயும் ஒருெருக்வகாருெலரயும் ோதுகாப்ோக லெத்திருக்க 

நாம் ஒன்றிலணந்து வசயல்ேட தெண்டும். நீங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து தேருந்தில் 

ேயணிப்ேெர் என்றால், தேருந்துகள் மற்றும் முலனயங்களில் மருத்தும் அல்ைாத முகக் கெசத்லதப் 

வேற்று அணியுமாறு  உங்கலள ெலியுறுத்திக் தகட்டுக்வகாள்கிதறன்;  தமலும், அலனொின் உடல்நைம் 

மற்றும் ோதுகாப்ேிற்காக, மருத்துெம் அல்ைாத உங்கள் முகக் கெசத்லத அணிெது, வோருத்துெது, 

அகற்றுெது மற்றும் தூய்லமப்ேடுத்துெது எப்ேடி என்ேதற்கான  பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்பு மற்றும் 

ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்தின் ெழிகாட்டுதல்கலளப் ேின்ேற்றவும்.” 

- தேட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் ந்கரம் 

தகாெிட்-19  வதாற்று ேரெல் சமயத்தில் குடியிருப்புொசிகலள இடம் ெிட்டு இடம் வசல்ைச் வசய்ெது 

என்ேது,  எங்கள் நகர சலேக்கு முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாகும். நமது நகரத்லத மீண்டும் 

திறப்ேதற்கு முக்கியமான நடெடிக்லககலள எடுக்கும்தெலளயில்,  ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து 

ஊழியர்கள் மற்றும் ேயணிகளுக்கான, ஒரு ோதுகாப்ோன ெிருப்ேமாக இருப்ேலத நாங்கள் உறுதிவசய்து 

ெருகிதறாம்;  இந்த கூடுதல் ோதுகாப்பு நடெடிக்லககள் இெற்லற உறுதிவசய்கின்றன. ” 

- வராதெனா சாண்ட்தடாஸ், ேிராந்திய கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 1 & 5; தலைலமப் வோறுப்பு, 

சமுதாய தசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நமது சமூகத்திற்கு ஆதராக்கியமான மற்றும் ோதுகாப்ோன தோக்குெரத்து தசலெலய ெழங்க 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அர்ப்ேணிப்பு வகாண்டுள்ளது. ேயணக் கட்டணங்கள் ெிதிப்ேது மற்றும் 

தேருந்தின் முன் ொசல் ெழியாக ஏறுெது  ஆகியெற்லற மீண்டும் அறிமுகப்ேடுத்த ததலெயான 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

அலனத்து நடெடிக்லககலளயும் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து நிர்ொகம் எடுத்து ெருகிறது; 

தமலும் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்தின் ெழிகாட்டுதலுடன் 

ஆதராக்கியமான மற்றும் ோதுகாப்ோன முலறயில் மருத்துெம் அல்ைாத முகக் கெசங்கள்  அணிெது 

கட்டாயம் என்ேலதயும் நலடமுலறப்ேடுத்துகிறது. ” 

- தடெிட் தேர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கலள மனத்தில் லெத்தத 

வசய்கின்தறாம். ேைதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் ேலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ோதுகாப்ோன, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோலதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் ோிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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