
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ஜூலை 2 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்ேில் கூடுேல் 

எண்ணிக்லகயிைான ேயணிகளுடன் தேருந்துகள் இயக்கப்ேட உள்ளன 

மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசங்கள் அணிெது கட்டாயம், கட்டணம் 

வசலுத்துெது அெசியம், மற்றும் தேருந்ேின் முன் ொசலில் ஏறுெது, ஆகியலெ 

மீண்டும் அமைாகின்றன. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 29, 2020) – பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அலமப்ேின் ெழிகாட்டுேலுடனும், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர மீண்டும் ேிறந்து ெிடுேல் மற்றும் மீட்சி வேறலெத்ேலுக்கான ேிட்டத்ேின் 

ஒரு ேகுேியாகவும், ஜூலை 2, ெியாழக்கிழலம முேல்  ப்ராம்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து 

அலமப்ோனது, தேருந்துகளில் கூடுேல் எண்ணிக்லகயில் ேயணிகள் ஏற அனுமேித்து 

இயக்கவுள்ளது.  

 

பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்பு மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்ேின் கட்டாயமான இந்ேப் 

ோிந்துலரலயத் வோடர்ந்து, ேயணிகள் தேருந்துகளில் இருக்கும்தோது முகக் கெசம் அணிய 

தெண்டும் என நிலனவூட்டுகிறார்கள்; ஜூலை 2 ஆம் தேேி முேல், தேருந்து ேயணிகளும் 

இயக்குேெர்களும் மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசத்லே  தேருந்துகளில் மற்றும் தேருந்து 

முலனயங்களில் இருக்கும்தோதும் அணிெது கட்டாயமாகிறது. தேருந்துக் கட்டணம் 

வசலுத்துேல், மற்றும் தேருந்ேின் முன்ொசலில் ஏறுெதும் மீண்டும் அமைாகிறது. 

 

தேருந்துகளில் அேிகாித்ே எண்ணிக்லகயிைான ேயணிகள்  

 

ஜூலை 2 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் தோக்குெரத்து தேருந்துகளில் அேிகாித்ே 

எண்ணிக்லகயில் ேயணிகள் ஏற அனுமேிக்க இருப்ேோல், ேயணிகள் அந்ே நாளில் இருந்து 

மருத்துெம்-அல்ைாே முகக் கெசம் அணிெது அெசியமாகும். ஒவ்வொரு தேருந்ேிலும் 

அனுமேிக்கப்ேட இருக்கின்ற அேிகேட்ச ேயணிகளின் எண்ணிக்லக ேின்ெருமாறு:  

 

- 40 அடி நீள தேருந்து: 35 தேர் 

- 60 அடி நீள தேருந்து: 55 தேர்  

 



 

 

இந்ே அேிகாித்ே எண்ணிக்லகயானது தேருந்ேில் இருக்கும் இருக்லககளின் எண்ணிக்லகக்கு 

சமமானோகும். ேயணிகள் இந்ே இருக்லககளில் உட்காருெதோ அல்ைது உட்காராமல் 

நின்றுவகாள்ெதோ அெரெர் ெிருப்ேம்.  

 

வோதுப் தோக்குெரத்ேில் ேயணம் வசய்யும் ேயணிகள் எல்ைா தநரங்களிலும் முகக் கெசங்கலள 

அணிெது முக்கியமாகும், ஏவனனில் இதுதெ அேிகாித்ே எண்ணிக்லகயில்  ப்ராம்ப்ட்டன் 

தோக்குெரத்து தேருந்துகள் வசயல்ேட உேவும். முகக் கெசம் அணிெேற்கு இணங்காமல் 

இருப்ேது என்ேது, ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து, முந்லேய குலறக்கப்ேட்ட ேயணிகள் 

எண்ணிக்லகக்கு ேிரும்பும் நிலைக்கு ேள்ளிெிடும். தேருந்துகள் ஜூலை 2 ஆம் தேேி ெலர 

இருக்லககளின் ோேியளவுக்தக ேயணிகலள ஏற அனுமேித்து இயங்கும். 

 

இளம் குழந்லேகள் மற்றும் ஆேத்ேில் இருக்கும் மக்களுக்கான ெிேிேிெிைக்குகள் 

 

முகக் கெசம் அணிெது கட்டாயமாக இருக்கும்தோது, ெிேிெிைக்குகளும்கூட உள்ளன. இரண்டு 

ெயேிற்குட்ேட்ட குழந்லேகள், அல்ைது மருத்துெ காரணங்களுக்காக முகக் கெசம் அணிய 

முடியாேெர்களுக்கு ெிைக்கு அளிக்கப்ேடும், இருப்ேினும் மற்ற ேயணிகளிடமிருந்து 

உடல்ாீேியாக இரண்டு மீட்டர் சமூக ெிைகலைப் ேராமாிக்குமாறு தகட்டுக் 

வகாள்ளப்ேடுகிறார்கள். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து அலமப்ோனது, சமுோயத்லே ஆதராக்கியமாகவும் 

ோதுகாப்ோகவும் லெத்ேிருப்ேேில் கெனம் வசலுத்துகிறது. தேருந்து தோக்குெரத்து  ேயணிகள், 

ேங்களது சிறந்ே முடிவெடுக்கும் ேிறலன ேயன்ேடுத்ேி, ோதுகாப்பு நடெடிக்லககளுக்கு 

இணங்குெேற்கும், இயலுதமயானால், முகக் கெசம் அணிெேற்கும் ஊக்குெிக்கப்ேடுகிறார்கள். 

 

முக கெசங்கள் மட்டுதம தகாெிட்-19  வோற்று ேரவுெலேத் ேடுக்காது, இருப்ேினும் உங்கலளச் 

சுற்றியுள்ளெர்கலளப் ோதுகாக்க உேவும். முகக் கெசங்கலள அணியும்தோது,  லககளில் நல்ை 

சுகாோரத்லே வோடர்ந்து கலடப்ேிடிப்ேது மற்றும் முடிந்ேெலர உடல்ாீேியான சமூக 

ெிைகலைப் ேராமாிப்ேது இன்னும் முக்கியமாகும். நீங்கள் தநாய்ொய்ப்ேட்டிருந்ோல், தகாெிட்-

19 வோற்றுக்கான மேிப்பீட்டு லமயம் அல்ைது வமாலேல் ேளத்ேில் தசாேலன வசய்து 

வீட்டிதைதய இருந்து ெிடுங்கள், தோக்குெரத்லேத் ேெிர்க்கவும். 

 



 

 

மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசம் ேற்றியும், அலே எப்ேடி அணிெது, வோருத்துெது அகற்றுெது, 

தூய்லம வசய்ெது என்ேது ேற்றிய தமலும் ேகெல்களுக்கும், பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் இன்  

ெலைத்ேளம்  ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்க  ெலைத்ேளம் ஆகியெற்றுக்குச் வசல்ைவும். 

 

கட்டணம் வசலுத்துேல் 

 

ஜூலை 2 ஆம் தேேி முேல் அலனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் தோக்குெரத்து தேருந்துகளிலும் கட்டணம் 

வசலுத்துேல் அெசியமாகும். ேயணிகள் ேங்கள் ப்வரஸ்தடா (PRESTO) கார்லடப் ேயன்ேடுத்ேி 

ேங்கள் கட்டணத்லே உடல்ாீேியான வோடுேல் இல்ைாமல் வசலுத்ே ஊக்குெிக்கப்ேடுகிறார்கள். 

ேங்கள் ேயணங்களுக்கு ேணம் வசலுத்ே இன்னும் ேணத்லேப் ேயன்ேடுத்தும் ேயணிகள், 

ொடிக்லகயாளர் தசலெ கவுன்ட்டாிலிருந்து ஒரு PRESTO அட்லடலயப் வேற 

ஊக்குெிக்கப்ேடுகிறார்கள். ஒரு குறிப்ேிட்ட காைத்ேிற்கு மட்டுதம ேிரஸ்தடா அட்லடக்கான 

கட்டணமாகிய $6 ேள்ளுேடி வசய்யப்ேடுகிறது - ஒரு ொடிக்லகயாளருக்கு ஒரு அட்லட 

மட்டுதம. 

 

தகாெிட்-19  இன் ோக்கத்லேக் கருத்ேில் வகாண்டு, மூத்ேகுடிமக்களுக்கு தேருந்லே 

அணுகக்கூடியோக ஆக்குெதே நகர நிர்ொகத்ேிற்கு ஒரு முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாக 

உள்ளது; தமலும், வசயலில் உள்ள மூத்ேகுடிமக்களுக்கான அலடயாள அட்லடகள் 

அலனத்துக்கும் காைாெேி தேேிகள் காைெலரயின்றி ேள்ளுேடி வசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

 

டிாினிட்டி காமன் வடர்மினல் (Trinity Common Terminal) கட்டிடத்லேத் ேெிர்த்து, 

தோக்குெரத்து முலனயங்களில் உள்ள ேிற ொடிக்லகயாளர் கவுன்ட்டர்கள் ேிறந்ேிருக்கும். 

 

முன்வமாழியப்ேட்ட 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கட்டண மாற்றங்கள் மறு அறிெிப்பு வசய்யப்ேடும் 

ெலர ஒத்ேிலெக்கப்ேட்டுள்ளன. 

 

தேருந்ேின் முன் ொசல் ெழியாக ஏறுேல் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து,  அலனத்து ேயணிகலளயும் ஜூலை 2 ஆம் தேேி முேல் 

முன் ொசல் ெழியாக தேருந்துகளில் ஏற அனுமேிக்கும். ேயணிகள் ேின்புற ொசல் ெழியாக 

வெளிதயற தெண்டும். 

 

அணுகலுக்கான சிறப்பு தேலெகலளக் வகாண்ட ேயணிகள் முன் ொசல் ெழியாகதெ 

வெளிதயறைாம். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cb4857492a58f49ef838708d819f71105%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ%3D&reserved=0


 

 

 

தகாெிட்-19 ோதுகாப்பு நடெடிக்லககள் 

 

தமம்ேடுத்ேப்ேட்ட காை அட்டெலணப்ேடி தேருந்துகலளத்  தூய்லமப்ேடுத்ேி அெற்றில் 

கிருமிநாசினி வேளிக்கும் தெலை தமற்வகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்வொரு 48 மணிக்வகாரு முலற 

தேருந்துகளின் அலனத்து ேரப்புகள், இயக்குேெர் அமருமிடம் மற்றும் அலனத்து 

இருக்லககலளயும் கிருமிநாசினி வேளித்து சுகாோரமாக லெப்ேதே  ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து 

தோக்குெரத்து தசலெயின் இைக்காகும். ேற்சமயம்  வேரும்ோைான தேருந்துகளில்  24 மணி 

தநரத்ேிற்கு ஒருமுலற கிருமிநாசினி வேளிக்கப்ேடுகின்றன.  தேருந்து முலனயங்கள் மற்றும் 

நிறுத்ேங்களில் உள்ள தமற்ேரப்புகளும்கூட ேினசாி அடிப்ேலடயில் தூய்லமப்ேடுத்ேி 

கிருமிநாசினி வேளித்து சுகாோரமாக லெக்கப்ேடும். 

 

தேருந்து முலனயங்களிலும், தேருந்து நிறுத்ேங்களிலும், முகக் கெசம் அணிந்ேிருந்ோலும் கூட, 

முடிந்ேெலர உடல் ாீேியான சமூக ெிைகலைத் வோடர்ந்து ேராமாிக்குமாறு நகர நிர்ொகம்  

ேயணிகலளக் தகட்டுக்வகாள்கிறது. ேயணிகள் ேங்கள் வசாந்ே கிருமிநாசினிலய, அோெது லக 

சுத்ேிகாிப்பு அல்ைது துலடப்ோன்கள் தோன்றெற்லற எடுத்துச் வசல்லுேல், ேயணம் வசய்யும் 

தோது அடிக்கடி லககலள கழுவுேல், இருமல் அல்ைது தும்முேல் ஆகியெற்லற முழங்லகயில்  

முகம் புலேத்துச் வசய்ய நிலனவூட்டப்ேடுகிறார்கள். உங்களுக்கு உடல்நிலை சாியில்ைாமல் 

இருந்ோல், ேயவுவசய்து ேயணம் வசய்ெலேத் ேெிர்த்து, அருகிலுள்ள தகாெிட்-19 மேிப்பீட்டு 

லமயத்ேில் தசாேலன வசய்துவகாண்டு, வோது சுகாோர ெழிமுலறகலளப் ேின்ேற்றவும். 

 

பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்ேின் ெழிகாட்டுேலின்தோில், குறிப்ோக, உடல் ாீேியான சமூக 

ெிைகலைக் கலடப்ேிடிப்ேது ஒரு சொைான ெிஷயம் எனும் இடங்களில், ஒவ்வொருெரும் 

மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசம்  அணியுமாறு நகர நிர்ொகம் ெலியுறுத்துகிறது. 

ஆேத்துக்கலளத் வோடர்ந்து கண்காணிப்ேேற்காக, 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 ேரவும்  அல்ைது தசலெ 

புதுப்ேிப்புகளுக்காக ட்ெிட்டாில் @bramptontransit ஐப் ேின்ேற்றவும். தகள்ெிகள் ஏதுமிருப்ேின் 

ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து அலமப்ேின் வோடர்பு லமயத்லே 906.874.2999 என்ற 

எண்ணில் வோடர்பு வகாள்ளைாம். 

 

 

 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மீண்டும் ேிறத்ேல் மற்றும் மீட்சி வேறுெேற்கான எங்கள் ேிட்டத்ேின் ஒரு ேகுேியாக, ஜூலை 2 

ஆம் தேேி முேல் ேிராம்ப்டன் தேருந்து தோக்குெரத்ேில் ேை மாற்றங்கள் ெரெிருக்கின்றன. 

தேருந்துகள் அேிகாித்ே ேயணிகள் எண்ணிக்லகயுடன் இயங்கும், மருத்துெம் அல்ைாே முகக் 

கெசங்கள் அல்ைது முகத்ேிலரகள் அணிெது கட்டாயமாக இருக்கும், மற்றும் கட்டணம் 

வசலுத்துேல் மற்றும் முன் ொசல் ெழியாக தேருந்ேில் ஏறுேல் மீண்டும் அமல்ேடுத்ேப்ேடும். இந்ே 

மாற்றங்கள் சமூகத்லே ஆதராக்கியமாகவும் ோதுகாப்ோகவும் லெத்ேிருக்கும்; அதே தநரத்ேில் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் நமக்கு  ேிறலமயானதும் நம்ேகமானதுமான தோக்குெரத்து தசலெ வோடர்ந்து 

இயங்குெலே உறுேிவசய்கிறது. ” 

- தேட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து தோக்குெரத்து தேருந்துகளில் ேயணிகளின் எண்ணிக்லகலய 

அேிகாிப்ேோல், ேயணிகள்  ேங்கலளயும், தோக்குெரத்து இயக்கம் வசய்ேெர்களுக்கும்  மற்றும் 

ஒருெருக்வகாருெருக்கும், மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசங்கலள அணிந்துவகாள்ெேன் 

மூைமும், நல்ை சுகாோரத்லே கலடப்ேிடிப்ேேன் மூைமும் ேக்க மாியாலே வசலுத்துொர்கள் 

என்று நான் நம்புகிதறன். நாங்கள் ேயணிகலள அெரெர் இடத்ேிற்கு வகாண்டு தசர்க்கிதறாம்; 

நாம் அலனெரும் ஒன்றாக இலணந்து, தகாெிட்-19 வோற்று ேரவும் அோயத்லே குலறக்க 

முடியும். ” 

- வராவீனா சாண்ட்தடாஸ், ேிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள்1 & 5; ேலைெர், சமுோய 

தசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

"மீண்டும் ேிறத்ேல் மற்றும் மீட்சி வேறுெேற்கான ேணிக்குழு மூைம், நகரத்லே மீண்டும் 

ேிறப்ேேற்கான ஒரு ெிாிொன மற்றும் ேடிப்ேடியாக அளெிடப்ேட்ட அணுகுமுலறலய உறுேி 

வசய்ெேற்காக சமூகத்துடன் வோடர்ந்து அர்த்ேமுள்ள ெிொேங்கலள நாங்கள் தமற்வகாண்டு 

ெருகிதறாம். இந்ே முடிொனது, பீல் ேப்ளிக் வெல்த் அலமப்ேின் ெழிகாட்டுேலுடன் 

எடுக்கப்ேடுகிறது, இேில் ேயணிகளின் தேலெகதள முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாக 

இருக்கிறது ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், ேிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4; ேலைலமப் வோறுப்பு, 

மீண்டும் ேிறத்ேல் மற்றும் மீட்சி வேறுெேற்கான ேணிக்குழு , ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  



 

 

“நமது சமூகத்லே ஆதராக்கியமாகவும் ோதுகாப்ோகவும் லெத்ேிருக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் தேருந்து 

தோக்குெரத்து கடுலமயாக உலழத்து ெருகிறது. அேிக எண்ணிக்லகயிைான ேயணிகளுடன்  

எங்களால் வசயல்ேட முடியும், ஏவனனில் அதே நாளில் மருத்துெம் அல்ைாே முகக் கெசங்கள் 

அணியத் வோடங்குெது கட்டாயமாக இருக்கும். ேயணிகதள - ேயவுவசய்து நமது தோக்குெரத்து 

தசலெலய ஆதராக்கியமாகவும், ோதுகாப்ோகவும், ேிறலமயாகவும், நம்ேகத்ேன்லமயுடனும் 

லெத்ேிருப்ேேில் உங்கள் ேங்லகச் ஆற்றுங்கள். ” 

- தடெிட் தேர்ாிக், ேலைலம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வோதுமக்கலள மனத்ேில் லெத்தே 

வசய்கின்தறாம். ேைேரப்ேட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்ோீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைான புதுலமப் ேலடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்ேேற்கான ேயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ோதுகாப்ோன, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ேேற்கான ெளர்ச்சிப்ோலேயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

  

ஊடக வோடர்பு MEDIA CONTACT 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்ோளர், ஊடகம் & சமுோய ஈடுோடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் ோிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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