
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயினர் ஒருெருக்கு  பகாெிட் -19 

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

நகர நிர்ொகத் ின் அறிக்வக 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 24, 2020) – இன்வறய  ினம், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத் ின் 

ோண்டல்வுட் (Sandalwood) கிவளயில் பேருந்து ேணியாளர் ஒருெருக்கு பகாெிட் -19 (COVID-19) 

வ ாற்று இருப்ேது ேற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத் ிற்கு வ ாிெிக்கப்ேட்டது.. 

நகர நிர்ொகத் ிற்கு வ ாிெிக்கப்ேட்ட உடபனபய, அ ன் ேணியாளர்கள் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் 

அவைப்வே ஈடுேடுத் ினார்கள். 

வ ாற்றினால் ோ ிக்கப்ேட்ட நேர், பநற்று ஜூன் 23 ஆம் ப  ி காவைப்வோழு ில் 502 ஸூம் வையின் 

 டத் ில் ேின் ெரும்  டங்களில் ஓடிய பேருந் ில் ேணியாற்றினார்.  : 

•  டம் எண் 502 ஸூம் வையின் 

•  டம் எண் 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் 

•  டம் எண் 4 ேிங்க்ொ கவ்ஸி 

பேருந்வ  இயக்கிய அந்  நேர்  ன்வனத் ாபன  னிவைப்ேடுத் ிக்வகாள்ொர். 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 

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. 



 

 

கடந்  ைா த் ில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது அவனத்து ேணியாளர்கவளயும் அெரெர் இருக்கும் 

ேகு ியில் பகாெிட்-19 வ ாற்றுக்காக போ ித்துக்வகாள்ளும்ேடி பகட்டுக்வகாண்டது.  போ வன 

வேய்துவகாள்ெ ற்கான கூடு ல் ெே ிகவள அளிக்க  ஒன்ட்படாிபயா அரோங்கம் முடிவு வேய்  ின் 

போில், இந் ச் போ வனவய வேய்துவகாள்ெ ாகக் பகட்டுக்வகாள்ளும்  னி நேர்களுக்கும் இந்  

ெே ிவய ெழங்க ஏற்ோடு வேய்யப்ேட்டது. 

ெரும் ொரங்களில், ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து நிர்ொகைானது,  னது அவனத்து 

ெே ியவைப்புக் கட்டிடங்களிலும் அங்கங்பகபய போ ித்துக்வகாள்ளும் ெே ி ஏற்ேடுத் ெிருக்கிறார்கள் 

ைற்றும் அவனத்து ேணியாளர்கவளயும்  ாைாக முன்ெந்து போ ித்துக்வகாள்ள உற்ோகப்ேடுத்துெவ  

வ ாடர்ந்து வேய்ொர்கள். 

நகரைானது ேடிப்ேடியாக ைீண்டும்  ிறக்வகயில்,   னது ேணியாளர்கள், ொடிக்வகயாளர்கள் ைற்றும் 

ேமு ாயத் ினவர பகாெிட்-19 வ ாற்று ேரெலுக்கு ஆட்ேடுெ ற்கு எ ிராக, ப வெப்ேடும் ஒவ்வொரு 

நடெடிக்வகவயயும் நகர நிர்ொகம் எடுத்து ெருகிறது. 

பைம்ேடுத் ப்ேட்ட காை அட்டெவணப்ேடி பேருந்துகவளத்  தூய்வைப்ேடுத் ி அெற்றில் கிருைிநாேினி 

வ ளிக்கும் பெவை பைற்வகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்வொரு 48 ைணிக்வகாரு முவற பேருந்துகளின் அவனத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேெர் அைருைிடம் ைற்றும் அவனத்து இருக்வககவளயும் கிருைிநாேினி வ ளித்து 

சுகா ாரைாக வெப்ேப   ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயின் இைக்காகும்.  ற்ேையம்  

வேரும்ோைான பேருந்துகளில்  24 ைணி பநரத் ிற்கு ஒருமுவற கிருைிநாேினி வ ளிக்கப்ேடுகின்றன.  

பேருந்து முவனயங்கள் ைற்றும் நிறுத் ங்களில் உள்ள பைற்ேரப்புகளும்கூட  ினோி அடிப்ேவடயில் 

தூய்வைப்ேடுத் ி கிருைிநாேினி வ ளித்து சுகா ாரைாக வெக்கப்ேடும். 

பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அவைப்ேின் ெழிகாட்டு லின்போில், குறிப்ோக உடல் ாீ ியான ேமூக ெிைகவைக் 

கவடப்ேிடிப்ேது ஒரு ேொைான ெிஷயம் எனும் இடங்களில் ஒவ்வொருெரும் ைருத்துெம் அல்ைா  முகக் 

கெேம்  அணியுைாறு நகர நிர்ொகம் ெலியுறுத்துகிறது.  முகக் கெேம் அணிந் ிருந் ாலும் கூட, 

பேருந்துகள், முவனயங்கள் ைற்றும் ேஸ் நிறுத் ங்களில் ேயணிகள் ஒருெருக்வகாருெர் குவறந் து 2 

ைீட்டர் (6 அடி)  இவடவெளி ெிட்டு வ ாடர்ந்து உடல் ாீ ியான ேமூக ெிைகவைக் கவடப்ேிடிக்குைாறு 

நகர நிர்ொகம் ேயணிகவளக் பகட்டுக்வகாள்கிறது. பேருந்து ேயணியர்  ங்கள் வகெேம்  ைது 

உேபயாகத் ிற்காக இதுபோன்ற  கிருைி நாேினி, வககவளக் கழுவும் சுகா ார வோருட்கவள 

வெத் ிருந்து  ங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுெி சுத் ைாக வெத் ிருக்க பகட்டுக் வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள் 

ைற்றும் இருமு ல், தும்மு லின்போது  ங்கள் முழங்வககளில் முகம் புவ த்து இருைபொ தும்ைபொ 

வேய்யும்ேடி பகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள். 

ஜூவை 2 ஆம் ப  ி ெியாழக்கிழவை துெங்கி பேருந்துக் கட்டணம் வேலுத்து ல் ைற்றும் முன் ொேல் 

ெழியாக பேருந் ில் ஏறு ல் ஆகியவெ ைீண்டும் வேயல்ோட்டுக்கு வகாண்டுெரப்ேடும். பீல் ேப்ளிக் 

வெல்த் ைற்றும் ஒன்ட்படாிபயா அரோங்கம் ஆகியெற்றின் கண்டிப்ோன ோிந்துவரயின் போில் வோதுப் 

போக்குெரத்து பேருந்து ேயணிகள் முகக் கெேம் அணிெது கட்டாயம் என்ே ால், ேயணிகள் 

பேருந்துகளிலும் பேருந்து முவனயங்களிலும் இருக்கும்போது ைருத்துெம்-அல்ைா  முகக் கெேம் 

அணிெது ஜூவை 2 ஆம் ப  ி மு ல் கட்டாயைாகும். 



 

 

முகக் கெேம் அணிெது கட்டாயம் எனும்போது, இளம் குழந்வ களும் முகக் கெேம் அணிய இயைா  

ைாற்றுத் ிறனாளிகள் ைற்றும் இ ர ைருத்துெ நிவைவை வகாண்டெர்கள் இவ  அணியத் ப வெயில்வை.   

ஆேத்துக்கவளத் வ ாடர்ந்து கண்காணிப்ே ற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பீல் ேப்ளிக் வெல்த் 

ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் அெேரநிவை பைைாண்வை அலுெைகம் ஆகியெற்றுடன்  வநருக்கைாக 

வேயல்ேடுகிறது. ெழக்கைான புதுப்ேிப்புகளுக்கு www.brampton.ca/covid19  ஐப் ோர்வெயிடவும், 

www.bramptontransit.com க்கு ெருவக  ரவும்  அல்ைது பேவெ புதுப்ேிப்புகளுக்காக ட்ெிட்டாில் 

@bramptontransit ஐப் ேின்ேற்றவும். பகள்ெிகள் ஏதுைிருப்ேின் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து 

அவைப்ேின் வ ாடர்பு வையத்வ  906.874.2999 என்ற எண்ணில் வ ாடர்பு வகாள்ளைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வ ாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்ோளர், ஊடகம் & ேமு ாய ஈடுோடு 

யுக் ிாீ ியான  கெல் ோிைாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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