
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காரணமாக ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து நிர்ொகம் தனது 

பயணிகளுக்கு 100,000 முகக் கெசங்களள ெினிகயாகிக்க இருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 11, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து நிறுெனமானது, தனது 

பயணிகளுக்கு, மருத்துெம் அல்லாத 100,000 முகக் கெசங்களள ஜூன் மாதம் 22 ஆம் கததி முதல், 

இலெசமாக ெினிகயாகிக்க இருப்பதாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றத்தின் சார்பாக  கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் 

வதாிெித்தார்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர வபாதுமக்களுக்காக திறந்து ெிடுெது மற்றும் மீட்புக்கான 

திட்டத்தின் முதல்படியாக இருக்கும் எனவும், ளகயிருப்பில் முகக்கெசங்கள் இருக்கும் ெளர 

ெினிகயாகிக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்ளதச் கசர்ந்த ப்ரமீலியா, ப்ராம்ப்ட்டன் ககட்கெ மற்றும் டவுண்டவுன் 

கபருந்து முளனயங்களில், இந்த மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் ெினிகயாகிக்கப்படும்.   

 

கமற்வகாண்டு ெிபரங்கள் ெரெிருக்கும் ொரங்களில் அறிெிக்கப்படும். 

 

வபாது கபாக்குெரத்து கபருந்துகளில் முகக் கெசங்களள அணிய கெண்டும் என பீல் பப்ளிக் வெல்த் 

அளமப்பு மற்றும் ஒன்ட்கடாிகயா அரசு ஆகிகயார் பாிந்துளரத்தபடி, தற்கபாது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கபருந்துகளில் பயணம் வசய்கொர் மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசத்ளத கபருந்துகளில் மற்றும் கபருந்து 

முளனயங்களில் இருக்கும்கபாது அணிெளத ெலியுறுத்தி பாிந்துளரக்கப்படுகிறது. 

 

முகக் கெசங்கள் அணிெது கட்டாயமாக இருக்கும்கபாது, இரண்டு ெயதிற்குட்பட்ட குழந்ளதகள், 

அல்லது குளறபாடுகள் உள்ளெர்கள் அல்லது முகமூடி அணிெளதத் தடுக்கும் ெளகயிலான பிற மருத்துெ 

நிளலளமகள் வகாண்டெர்கள் முகக் கெசம்  அணியத் கதளெயில்ளல.  

 

மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசத்ளத எவ்ொறு சாியாக அணிெது, வபாருத்துெது, அகற்றுெது மற்றும் 

சுத்தம் வசய்ெது என்பளெ உட்பட, மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் பற்றிய கூடுதல் தகெலுக்கு, 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் ெளலத்தளம் மற்றும் ஒன்ட்கடாிகயா அரசாங்க ெளலத்தளத்ளதப் 

ெளலத்தளத்ளதப்  பார்ளெயிடவும். 

 

ககாெிட்-19 (COVID-19) பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககள் 
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கமம்படுத்தப்பட்ட கால அட்டெளணப்படி கபருந்துகளளத்  தூய்ளமப்படுத்தி அெற்றில் கிருமிநாசினி 

வதளிக்கும் கெளல கமற்வகாள்ளப்படும்.  ஒவ்வொரு 48 மணிக்வகாரு முளற கபருந்துகளின் அளனத்து 

பரப்புகள், இயக்குபெர் அமருமிடம் மற்றும் அளனத்து இருக்ளககளளயும் கிருமிநாசினி வதளித்து 

சுகாதாரமாக ளெப்பகத  ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து கசளெயின் இலக்காகும். தற்சமயம்  

வபரும்பாலான கபருந்துகளில்  24 மணி கநரத்திற்கு ஒருமுளற கிருமிநாசினி வதளிக்கப்படுகின்றன.  

கபருந்து முளனயங்கள் மற்றும் நிறுத்தங்களில் உள்ள கமற்பரப்புகளும்கூட தினசாி அடிப்பளடயில் 

தூய்ளமப்படுத்தி கிருமிநாசினி வதளித்து சுகாதாரமாக ளெக்கப்படும். 

 

முகக் கெசம் அணிந்திருந்தாலும் கூட, கபருந்துகள், முளனயங்கள் மற்றும் பஸ் நிறுத்தங்களில் 

வதாடர்ந்து உடல் ாீதியான சமூக ெிலகளலக் களடப்பிடிக்குமாறு நகர நிர்ொகம் பயணிகளளக் 

ககட்டுக்வகாள்கிறது. கபருந்து பயணியர் தங்கள் ளகெசம் தமது உபகயாகத்திற்காக இதுகபான்ற  கிருமி 

நாசினி, ளககளளக் கழுவும் சுகாதார வபாருட்களள ளெத்திருந்து தங்கள் ளககளள அடிக்கடி கழுெி 

சுத்தமாக ளெத்திருக்க ககட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள் மற்றும் இருமுதல் , தும்முதலின்கபாது தங்கள் 

முழங்ளககளில் முகம் புளதத்து இருமகொ தும்மகொ வசய்யும்படி ககட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் சமயத்தில், ஆபத்துக்களள வதாடர்ந்து கண்காணிப்பதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் பீல் பப்ளிக் வெல்த் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரநிளல கமலாண்ளம அலுெலகம் 

ஆகியெற்றுடன்  வநருக்கமாக வசயல்படுகிறது. ெழக்கமான புதுப்பிப்புகளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் பார்ளெயிடவும், www.bramptontransit.com க்கு ெருளக தரவும்  அல்லது 

கசளெ புதுப்பிப்புகளுக்காக ட்ெிட்டாில் @bramptontransit ஐப் பின்பற்றவும். ககள்ெிகள் ஏதுமிருப்பின் 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து அளமப்பின் வதாடர்பு ளமயத்ளத 906.874.2999 என்ற எண்ணில் 

வதாடர்பு வகாள்ளலாம். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து முளனயங்களில் ளெத்து, கபருந்து பயணிகளுக்கு 100,000 முகக் 

கெசங்களள நாங்கள் ெினிகயாகிக்க இருக்கிகறாம் என்பளத அறிெிப்பதில் நான் வபருளம 

வகாள்கிகறன். நீங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்தின் ஒரு பயணி என்றால், உங்கள் மீதும் 

மற்றெர் மீதும் நீங்கள் அக்களற வகாண்டு, இந்த முகக் கெசங்களளப் வபற்று, கபருந்துகளில் பயணிக்கும் 

கபாதும், கபருந்து முளனயங்களில் காத்திருக்கும்கபாதும் அெற்ளற அணிய கெண்டும் என உங்களள 

நான் ெலியுறுத்திக் ககட்டுக்வகாள்கிகறன்;  ஒவ்வொருொின் உடல் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காகவும், 

மருத்துெம் அல்லாத உங்கள் முகக் கெசத்ளத முளறயாக எப்படி அணிெது, வபாருத்துெது, அகற்றுெது 

மற்றும் தூய்ளம வசய்ெது  என அறிய பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் மற்றும் ஒன்ட்கடாிகயா அரசின் 

ெழிகாட்டுதல்களளப் பின்பற்றவும்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நமது நகர் மன்றத்திற்கு சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்கப முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயமாகும், - அதுவும் 

குறிப்பாக ககாெிட்-19 வதாற்றுப் பரெல் சமயத்தில் மக்கள் நடமாட்டத்தின்கபாது.  ப்ராம்ப்ட்டன் 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

கபருந்து கபாக்குெரத்து ெசதிளய உபகயாகிக்கும்கபாது மருத்துெம் அல்லாத உங்கள் முகக் கெசத்ளதப் 

வபற்றுக்வகாள்ெளத நாங்கள் இலகுொக்கியிருக்கிகறாம் – நீங்கள் தினமும் கபருந்துகளில் இடம் ெிட்டு 

இடம் வசல்லும்கபாது, சரக்கிருப்பு இருக்கும்ெளர வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.” 

- வராவீனா சாண்ட்வடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தளலெர், சமுதாய கசளெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ககாெிட் வதாற்று பரெலில் இருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மீட்சி வபற்று திறக்கெிருக்ளகயில், 

ஆகராக்கியமானதும் பாதுகாப்பானதுமான கபாக்குெரத்ளத நமது சமுதாயத்தினருக்கு ெழங்குெதற்கு 

நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டிருக்கிகறாம். பீல் பப்ளிக் வெல்த் மற்றும் ஓன்ட்கடாிகயா அரசாங்கம் 

ஆகியெற்றின் ெழிகாட்டுதல்களுடன் ,  இந்த முகக் கெசங்கள் பயணிகளின் ளகயில் சுகாதாரமாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் வசன்றளடயத் கதளெயான அளனத்து பாதுகாப்பு நடெடிக்ளககளளயும் நாங்கள் 

கமற்வகாண்டு ெருகிகறாம்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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