
 

 

  

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 முகத்திரைகரள கட்டாயமாக்குதலுக்கான உப சட்டத்திற்கு ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை 

நிர்ொகம்  ஒப்புதல் அளிக்கிறது 

ப்ைாம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளுக்கு, மருத்துெம் அல்லாத ஒரு மில்லியன் முகக் கெசங்கள் 

ெினியயாகிக்கப்பட இருக்கின்றன  

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (ஜூரல 9, 2020) – ஜூரல மாதஸ 10 ஆம் யததி துெங்கி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாில் 

வபாது இடங்களில் கட்டிடங்களுக்குள்ளாக, மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் அல்லது முகத்திரைகள் 

அணிெது அெசியமாகும்; இது யகாெிட்-19 வதாற்று பைெரலத் தடுப்பதில் உதவுெதற்யகயாகும்.   

பீல் பப்ளிக்  வெல்த் அரமப்பின் ஆயலாசரனயின் யபாில், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைசரபயானது யநற்று 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாில் யகாெிட் -19 வதாற்று பைெலுக்கு எதிைாக கட்டாய முகத்திரைகள் அணியும் 

சட்டத்ரத நிரறயெற்றியது;  இது அக்யடாபர் 1, 2020 ெரை நரடமுரறயில் இருக்கும். இந்த 

நடெடிக்ரக வபாருத்து, சமுதாயத்தினருக்கு ஆதைெளிக்கும் ெரகயில், நகை நிர்ொகம் ஒரு மில்லியன் 

மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கரள தனது குடியிருப்புொசிகளுக்கு ெிநியயாகிக்க இருக்கிறது; 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மூன்று முகமூடிகள் என, அஞ்சல் மூலம் இெற்ரற 

அனுப்பெிருக்கிறது. 

வபாது நிறுெனங்கள் மற்றும் ெணிக நிறுெனங்கள் ஆகியரெ, தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற 

உள்ளைங்க வபாது இடங்களில் முகக் கெசங்கள் அல்லது முகத்திரைகரள அணிந்திருப்பரத உறுதி 

வசய்யயெண்டும் என  இந்த தற்காலிக உப சட்டம் யகாருகிறது. 

மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் அல்லது முகத்திரைகள் அணியத் யதரெப்படும் இடங்கள் 

பின்ெருமாறு: 

• வபாருட்கள் மற்றும் யசரெகரள ொடிக்ரகயாளர்களுக்கு ெழங்கும்/ெிற்பரன வசய்யும்  

சில்லரற கரடகள் 

• பிைதானமாகயெ  உணவு ெிற்பரன வசய்கின்ற உணெகங்கள், பல்வபாருள் அங்காடிகள், 

மளிரகக் கரடகள், யபக்காிகள் மற்றும்  இதை ெசதிப்வபாருள் ெிற்பரன கரடகள் உள்ளிட்ட 

ெணிக அரமப்புக்கள் 

• , எல்லா யதொலயங்கள், மசூதிகள் மற்றும் பிற ெழிபாட்டுத் தலங்கள்; முகம் மரறக்கப்படுெது, 

ஒரு மத சடங்கு அல்லது ெிழாெின் யபாது வபாருத்தமாக இருக்காது என்னும் இடங்கள் தெிை 

• உள்ளைங்க சமூக மற்றும் வபாழுதுயபாக்கு ெசதிகள் 

• வபரும் ெணிக ெளாகங்கள் அல்லது அதுயபான்ற பல ெணிக கரடகரளக் வகாண்ட 

இதுயபான்ற கட்டிட அரமப்பு 



 

 

• தனி நபர் அலங்காை யசரெகரள ெழங்கும் ெணிகங்கள் 

• யொட்டல் மற்றும் இதை தங்குமிடங்களில் உள்ள வபாதுமக்களுக்கான பகுதிகள் மற்றும் பிற 

குறுகிய கால தங்குமிடங்கள் 

• நூலகங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், ஓெிய/கரலப்வபாருள் காட்சியகங்கள் மற்றும் இது யபான்ற 

பிற ெசதிக் கட்டிடங்கள் 

• ெிருந்துபச்சாை அைங்குகள், மாநாட்டு அைங்குகள், அைங்கங்கள், ெிரளயாட்டைங்கங்கள் மற்றும் 

பிற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் இடங்கள் 

• இரசக் கச்யசாி அைங்குகள், நாடகக் வகாட்டரககள், சினிமாக்கள், யகசியனாக்கள் மற்றும் பிற 

வபாழுதுயபாக்கு நிறுென அரமப்புக்கள் 

• திறந்த நிரல ெளாகம், ெிளக்கக்காட்சி ரமயம் அல்லது நிலபுலன் பாிெத்தரன ெரக 

யநாக்கங்களுக்காக பிற ெசதிகளாக பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடங்கள் 

• ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைத்திற்குள் இயங்குகின்ற தனி நபர் யபாக்குெைத்துக்கான அந்தந்த நிறுெனத்தின் 

ொகனங்கள் 

• நகைாட்சியால் இயக்கப்படும் கட்டிடங்கள் 

• பிற ெணிகங்கள், நிறுென அரமப்புக்கள் மற்றும் அெசை கால உத்தைவுகளுக்கு ஏற்ப வசயல்பட 

அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்கள். 

இந்த உப சட்டத்ரதக் கரடப்பிடிக்காத தனிநபர்களுக்கும் ெணிகங்களுக்கும் குரறந்தபட்சம் $ 500 

அபைாதமும் மற்றும் ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கும் அதிகபட்சமாக,$100,000 ெரையிலான அபைாதம் 

ெிதிக்கப்படலாம். 

மருத்துெ காைணங்களால் முகக் கெசம் அல்லது முகத்திரை அணிய முடியாதெர்கள் உள்ளிட்ட சில 

குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு இந்தத் துரண சட்டம் ெிலக்கு அளிக்கிறது; இைண்டு ெயதுக்குட்பட்ட 

குழந்ரதகள்; அெசை கால உத்தைவுகளுக்கு இணங்க ஒரு தடகள நடெடிக்ரகயில் ஈடுபடும் நபர்கள் 

மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுெனத்தில் உள்யள அமர்ந்து  உணவு அல்லது பானம் உட்வகாள்ளும் 

நபர்கள் (உள்யள அமர்ந்து உணவு பாிமாறி உண்பரத மாகாணம் நிர்ொகம் மீண்டும் அனுமதிக்கும் 

யபாது). இதற்கான முழு பட்டியலுக்கு, brampton.ca/masks ஐப் பார்ரெயிடவும். 

ஜூரல 2 ஆம் யததி முதல் அரனத்து ப்ைாம்ப்ட்டன் யபாக்குெைத்து யபருந்துகள் மற்றும் 

முரனயங்களிலும் மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசம் அணிெது கட்டாயமாகும். 

மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் அல்லது முகத்திரைகரள அணிெது, பீல் பப்ளிக் வெல்த் அரமப்பு 

யகாடிட்டுக் காட்டிய நான்கு முக்கிய தடுப்பு நடெடிக்ரககளில் ஒன்றாகும். தனிரமப்படுத்தியொறு 

இருப்பது, ரககரள கழுவுெது அல்லது ரக சுத்திகாிப்பிரயப் பயன்படுத்துெது, மற்றும் COVID-19 

வதாற்று வகாண்டிருக்கலாம் அல்லது அதற்கு ஆட்பட்டிருக்கலாம்  என்று நீங்கள் நிரனத்தால் உங்கரள 

யசாதரனக்கு உட்படுத்திக்வகாள்ளுதல் ஆகியரெ மற்ற மூன்று நடெடிக்ரககளாகும். 

peelregion.ca/coronavirus/core-four/ க்கு ெருரக தைவும். மருத்துெம் அல்லாத மற்ற முகக் கெசங்கள், 

முகத்திரைகள் மற்றும் பிற தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் (பிபிஇ) ஆகியெற்றின்முரறயான 

பயன்பாடு பற்றி யமலும் அறிய, peelregion.ca/coronavirus/prevention/ க்கு ெருரக தைவும். 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcore-four%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819948642&sdata=6UprhXy%2FRGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT%2Bey%2FCKIYgXh7s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819958636&sdata=v%2Bi2yCD4XHprV%2FMnMvcM44oIZWIMrRLzIKGfycOn4ow%3D&reserved=0


 

 

ெணிகங்கள் மற்றும் ெசதியரமப்பிரன இயக்குபெர்களுக்குத் யதரெயான கூடுதல் தகெல்கள் மற்றும் 

ஆதாை ெளங்கள் brampton.ca/masks இல் கிரடக்கின்றன. 

யகாெிட்-19 வதாற்றுப் பைெலுக்கு எதிைான ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை நிர்ொகத்தின் எதிர் நடெடிக்ரககள் 

பற்றிய சமீபத்திய புது தகெல்களுக்கு, brampton.ca/COVID19 ஐப் பார்ரெயிடவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“எங்கள் வபாது சுகாதாை அதிகாாிகளிடமிருந்து நாங்கள் யகள்ெிப்பட்ட ெரகயில், முகக் கெசங்கரள 

கட்டாயமாக அணிெது யகாெிட்-19  வதாற்று பைவுெரத நிறுத்துெதில் ஒரு ஒருங்கிரணந்த பகுதியாக 

இருக்கிறது. இந்த ரெைரஸக் கடந்து வசல்லத் யதரெயான அரனத்து முன்வனச்சாிக்ரக 

நடெடிக்ரககரளயும் எடுக்க நாங்கள் தயாைாக உள்யளாம், அதன் காைணமாகயெ ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு ஒரு மில்லியன் எண்ணிக்ரகயிலான மருத்துெம்-அல்லாத முகக் கெசங்கரள 

நகை நிர்ொகம் ெிநியயாகிக்க இருக்கிறது. ஜி.டி.ஏ (GTA) முழுெதிலுமாக முகக் கெசம் அணிெதற்கான 

கூட்டு அணுகுமுரறயால் எனக்கு ஊக்கம் கிரடக்கிறது; அத்துடன், சமூகத்தின் ஆயைாக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கு, ப்ைாம்ப்ட்டனில் ெசிப்பெர்கள்  முன்னுாிரம அளிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும் வதாடர்ந்து 

தங்கள் பங்ரகச் வசய்ொர்கள் என்பரதயும் நான் அறியென். ” 

- யபட்ாிக் ப்ைவுன், யமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

"மீண்டும் திறப்பதற்கான நிரல 2 க்கு மாகாணம் முன்யனறியதில் நமது நகைம் எடுத்த முயற்சிகளின் 

பலன்கரள  நாங்கள் கண்யடாம். இந்தக் கடின உரழப்பு வதாடை யெண்டும். கட்டிடங்களின் 

உட்புறங்களில் மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கரள கட்டாயமாகப் பயன்படுத்துெது யபான்ற 

நடெடிக்ரககள் குறித்து எங்கள் உள்ளூர் சுகாதாை நிபுணர்களின் ஆயலாசரனரயப் பின்பற்றுெதன் 

மூலம் மீட்புக்கான நமது பாரதயில் நாம் முன்யனற முடியும். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்யைாஸ், பிைாந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தரலரமப் வபாறுப்பு, மீண்டும் 

திறப்பது மற்றும் மீட்சி வபறுெதற்கான யமயாின் பணிக்குழு, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

”நகைம் படிப்படியாக மீண்டும் திறந்து யசரெகரள மீண்டும் பாதுகாப்பாக வதாடங்குெதால், யகாெிட்-19 

வதாற்று பைவுெரதத் தடுக்க உதவும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் நடெடிக்ரக எடுத்து 

ெருகியறாம். மருத்துெம் அல்லாத முகக் கெசங்கள் அணிெரதக் கட்டாயமாக்குெது எங்கள் சமூகம் 

மற்றும் வபாருளாதாைத்தின் சிறந்த நலனுக்காகயெ வசய்யப்படுகிறது; அத்துடன் நகைம் முழுெதிலுமாக 

ெினியயாகித்த உடன் எங்கள் ஊழியர்கள், குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்களுக்கு 

ஆதைெளிப்பதற்கான அரனத்ரதயும் நாங்கள் வசய்யொம்.” 

- யடெிட் யபர்ாிக், தரலரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்யத 

வசய்கின்யறாம். பலதைப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகைமான  ஆயைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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