
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

                 

அக்டடாபர் 4 முதல் 10 ஆம் டததி ெரை ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம்  

தீத்தடுப்பு ொைம் அனுசாிக்கிறது 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 2, 2020) – அக்டடாபர் 4 முதல் 10 ஆம் டததி ெரை ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

தீத்தடுப்பு ொைம் அனுசாிப்பதுடன், வீட்டில் சரையல் வசய்யும்டபாது குடியிருப்புொசிகள் பாதுகாப்பாக 

இருப்பது பற்றியும் கற்றுக்வகாடுக்கிறது. இந்த ஆண்டிற்கான ரையக்கருத்தானது “சரையல் 

வசய்யும்டபாது சரையல் அரறயிடேடய இருக்கவும் ” என்பதாகும். 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் வீடுகளில் தீப்பிடிப்பதற்கு, சரையேரற தீடய காைணைாக 

இருந்திருக்கிறது. சரையல் வசய்யும் டபாது பாதுகாப்புடன் இருக்க, குடியிருப்புொசிகள் பின்ெரும் எளிய 

காாியங்கரளக் கரடப்பிடிக்கோம்: 

• சரையல் வசய்யும்டபாது சரையல் அரறயிடேடய இருக்கவும் 

• சரையல் வசய்துவகாண்டிருக்கும்டபாது வசல்ஃடபான் ைற்றும் வதாரேக்காட்சி டபான்றெற்றால் 

ஏற்படும் கெனச்சிதறல் டெண்டாம் 

• சரையல் வசய்துவகாண்டிருக்கும்டபாது அங்கிருந்து அகேடெண்டிய ெந்தா, அடுப்ரப அரணத்து 

ெிட்டு, அதன் டைல் இருக்கும் பாத்திைத்ரத பர்னர் பாகத்திலிருந்து இறக்கி ரெத்து ெிடவும் 

• தூக்கக் கேக்கைாக இருக்கும்டபாடதா ைது அல்ேது கஞ்சாெின் டபாரதயில் இருக்கும்டபாடதா 

சரையலில் ஈடுபட டெண்டாம். 

• தீப்பிடிக்க ொய்ப்புள்ள எந்த ஒரு வபாருரளயும் (உதாைணைாக, பின்னல் வசய்யப்பட்ட 

ரகயுரறகள், ைைத்தாோன பாத்திைங்கள், உணவுப்வபாட்டேங்கள், துொரேகள், 

திரைச்சீரேகள்) அடுப்ரபெிட்டு தூைைாக தள்ளி ரெக்கவும்.   

• சரையல் வசய்யும் டபாது ரகப்பாகம் குட்ரடயாக அல்ேது இறுக்கைாக இருக்கும் ஆரடகள் 

அணியவும் 

தீத்தடுப்பு ொைத்தின் ஆன்ரேன் நிகழ்ச்சிகள் 

டகாெிட்- 19 வதாற்று பைெல் காைணைாக ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை தீயரணப்பு ைற்றும் அெசைகாே 

டசரெயினர் அனுசாிக்கின்ற தீத்தடுப்பு ொைைானது இந்த ஆண்டில் வைய்நிகர் நிகழ்ச்சியாக இருக்கும். 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை தீயரணப்பு ைற்றும் அெசைகாே டசரெ அரைப்ரப Twitter, Facebook, யில் 

பின்பற்றவும் ைற்றும் தினசாி குறிப்புகள், சரையல் குறிப்புகள் ைற்றும் இன்னும் பேெற்றுக்கு 

YouTube பார்க்கவும்! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FBramptonFireES&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=Z%2FXP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk%2BIWU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBramptonFire&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonFD&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cd2a02ab1af444150d78d08d867242ef7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637372752391314862&sdata=NJotdYrX%2BR8g2AA1ijtcu%2BH%2FR1H1wL3WNbrITfBqhRM%3D&reserved=0


 

 

அக்டடாபர் 5 ஆம் டததி ைாரே 5 முதல் 6 ைணி ெரை தீயரணப்புத்துரறத் தரேெர் டபாவயஸ் ைற்றும் 

வெ. வைட் அண்ட் டகா ஃபுட் + ட்ாிங்க் (J. Red & CoFood + Drink ) இன் தரேரை சரையற்கரே 

ெல்லுனர் டெஸன் டைாஸ்டஸா ஆகிடயாருடன் ப்ைாம்ப்ட்டன் நகாின்  Facebook பக்கத்தில் 

இரணயுங்கள் ;  இதில் டநைடி சரையல் நிகழ்ச்சி இருக்கும்; இதில் ருசிகைைான உணவுப் பதார்த்தம் 

வசய்தலுடன், தீத்தடுப்புக்கான சிே பாதுகாப்பு உத்திகளும் டகள்ெிகள் டகட்பதற்கான ொய்ப்பும் 

இருக்கும்! 

ஆன்ரேன் ெழியாக வைக்டக கிச்சன் (Reggae Kitchen) ஐச் டசர்ந்த வசஃப் டெய்ன் வைய்ட் அெர்களுடன் 

ஒரு சரையல் ெகுப்பு இருக்கும் –இதில் சரையேரறயில் பாதுகாப்பாக இருக்கும்டபாடத, எளிரையான 

வெர்க் சிக்கன் ஸ்ட்டர் ஃப்ரை எப்படிச் வசய்ெது என்பது பற்றி கற்றுக்வகாடுப்படும். 

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் ஒரு ஆடைாக்கியைான ைற்றும் பாதுகாப்பான நகைைாக  இருப்பதற்கான தனது 

பங்கிரன தீத்தடுப்பு ொைைானது ஆற்றுகிறது.  

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

“தீ தடுப்பு ொைம் என்பது தீரயத் தடுப்பதற்கு முன்னுாிரை அளிக்கின்றெரகயிோன ைதிப்புைிக்க 

நிரனவூட்டோக வசயல்படுகிறது. COVID-19 வதாற்று பைெலில் இருந்து நம்ரை தடுப்பதில் 

உதவுெதற்காக நம்ைில் பேர் வீட்டிடேடய பாதுகாப்பாக இருக்கும் அடதடெரளயில், சரைக்கும்டபாதும் 

அதுடபாேடெ பாதுகாப்பாக இருப்பதுவும் ைிகவும் முக்கியைானது. அரனத்து குடியிருப்பாளர்களும் 

சரைக்கும் டபாது எவ்ொறு பாதுகாப்பாக இருக்க டெண்டும் என்பரதப் பற்றி அறிந்து வகாள்ெரத நான் 

ஊக்குெிக்கிடறன் 

- டபட்ாிக் ப்ைவுன், டையர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

”தீயிலிருந்து  பாதுகாத்துக்வகாள்ெதில்  நம் ஒவ்வொருெருக்கும் பங்கு உண்டு. குடியிருப்பாளர்கள் 

’சாதகைாகடெ நடக்கும்’ எனும் பாணியில் இருப்பரத நான் ஊக்குெிக்கிடறன். சரையேரறயில் தீ 

பாதுகாப்பு பற்றி அறிந்து, உங்கள் வீடுகரளயும் உங்களுக்குப் பிாியைானெர்கரளயும் வநருப்பிலிருந்து 

பாதுகாப்பாக ரெத்திருங்கள். நாம் அரனெரும் நம் பங்ரகச் வசய்தால் டபாதும், உயிர்கள் அரனத்தும் 

காப்பாற்றப்படும். ” 

- வைாவீனா சான்ட்டடாஸ், பிைாந்திய கவுன்சிேர் ொர்டுகள் 1 & 5; தரேரைப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

டசரெகள் அரைப்பு, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“ எங்கள் குழு ஒவ்வொரு நாளும் வசயல்படுகிறது, நைது  நகைத்ரதயும் நைது குடியிருப்பாளர்கரளயும் 

ஆடைாக்கியைாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரெத்திருக்க எங்களால் முடிந்த அரனத்ரதயும் வசய்கிடறாம். 

அரனத்து குடியிருப்பாளர்களும் தங்களின் அன்புக்குாியெர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வீட்ரட உறுதி 

வசய்ெதில் அெர்கள் எவ்ொறு பங்களிக்க முடியும் என்பரதப் பற்றி தங்களுக்கு கற்பிப்பரத நான் 

http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

ஊக்குெிக்கிடறன். ஒன்றாக டெரே வசய்ெதால், தீரயத்  தடுப்பதில் நாம் ஒரு ைாற்றத்ரத ஏற்படுத்த 

முடியும். ” 

- சார்டைய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகை கவுன்சிேர் ொர்டுகள் 7 & 8, துரணத் தரேரைப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

டசரெகள் அரைப்பு, ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

"ப்ைாம்ப்ட்டனில் ஏற்படுகின்ற வீட்டு தீ ெிபத்துகளுக்கு சரையேரற தீடய முதல் காைணைாக உள்ளது, 

அரெ வபாதுொக எளிதில் தடுக்கப்படக் கூடியரெதான். நைது ப்ைாம்ப்ட்டன் நகை தீயரணப்பு ைற்றும் 

அெசை டசரெகளுக்கான குழுொனது எப்டபாதும் டசரெயாற்ற தயாைாக உள்ளது; இருப்பினும், 

குடியிருப்பாளர்களும் கூட நைது தீ தடுப்பு குழுெில் ஒரு முக்கிய அங்கம் ெகிக்கின்றனர், ைற்றும் 

அெர்களது வீடுகளில் தீ ஏற்படுெரதத் தடுக்க அெர்களுக்கு ைிகப்வபாிய ொய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் 

வீட்ரடயும் குடும்பத்ரதயும் பாதுகாக்க நீங்கள் வதாிந்து வகாள்ள டெண்டிய ெிஷயங்கரளக் 

கண்டறியவும். ” 

- தரேெர் பில் டபாவயஸ், ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு ைற்றும் அெசைகாே டசரெகள் 

-30- 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரைப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கரள ைனத்தில் ரெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பேதைப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிோன புதுரைப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிரேத்து நிற்கெல்ே ைற்றும் வெற்றிகைைான  ஆடைாக்கியைிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

  

ஊடக வதாடர்பு 

டைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

