
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக             

 

பரவுெதை நிறுத்துங்கள்  

 

ககாெிட் – 19 வைாற்று பரெலுக்கு எைிராக ைனி நபர் நடத்தைகளில் மாற்றங்கதள 

ஏற்படுத்துெைற்கான ஆற்றல் ொய்ந்ை குறும்படத்தை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

வெளியிட்டிருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 17, 2020) –   ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம், ைான் ையாாித்ை  மூன்று 

நிமிட  கநர ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread) எனும் குறும்படமானது, ஒரு சக்ைிொய்ந்ை வசய்ைிதயக் 

வகாண்டுள்ளது; சிறிய மற்றும் அப்பாெித்ைனமான வசயல்கள் ைங்கதளச் சுற்றியுள்ளெர்கதள 

எவ்ொறு ஆழமாக பாைிக்கும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுெைன்  மூலம் பார்தெயாளர்களிதடகய 

உணர்ச்சிபூர்ெமான வசெிசாய்ப்பிதனப் வபறுெதை கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. நடத்தை 

மாற்றத்தை ஊக்குெிப்பைில் உணர்ச்சி ாீைியான ஒரு இதணப்பு முக்கியமானது; கமலும் 

அதனத்து குடியிருப்பாளர்களும் ைங்கதளயும், ைங்கள் அன்புக்குாியெர்கதளயும், சமூகத்தையும் 

பாதுகாத்துக்வகாள்ெைற்கான அன்றாட வசயல்களில்  ெிழிப்புடன் இருப்பைற்கான முயற்சிதய 

இது ஏற்படுத்தும். 

  

ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread) 

 

ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread) குறும்படம் அன்னா என்னும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளம் வபண்தணப் 

பற்றியது; இெள் ைன்தனயும் ைன் குடும்பத்ைினதரயும் ககாெிட்- 19 வைாற்றுப்பரெலில் இருந்து 

பாதுகாத்துக் வகாள்ெைற்கான   அதனத்து ெிஷயங்கதளயும் சாியாகச் வசய்கிறாள் என்று 

நிதனக்கிறாள். அனா அன்றாடம் ைான் வைாடர்பு வகாண்டெர்கதளக் கண்காணித்ைபடியும், 

வைாடர்புகதள மட்டுப்படுத்ைியபடியும் இருந்து ெரும்கபாது, அெளுதடய காைலன் க ார்டான் 

ைனது நண்பர்களுடன் ஒரு ெிருந்ைில் கலந்துவகாண்டு ைன்தனயும், அனாதெயும் அெளுதடய 

முழு குடும்பத்தையும் ஆபத்ைில் ஆழ்த்துகிறான். உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

வநறிமுதறகதளப் பின்பற்றுெைன் முக்கியத்துெத்தை ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread) குறும்படம் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு நிதனவூட்டுகிறது - கமலும் கெனக்குதறவு வபாிய ெிதளவுகதள 

ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறுகிறது. 

 

சுகாைாரம்  மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய நிதனவூட்டல்கள் 

 

மாகாணத்ைின் அைிைீெிர  ஊரடங்கு நிதலயின் கீழ் உள்ள நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், குடியிருப்புொசிகள் ைங்கள் முகக் கெசங்கதள அணிந்துவகாள்ெது, உடல் 



 

 

ாீைியான தூரத்தை கதடப்பிடிப்பது, நல்ல சுகாைாரத்தைப் கபணுைல் மற்றும் அெர்களின் அடுத்ை 

வீட்டில் ெசிப்பெர்களுடன்  மட்டுகமயும் அத்ைியாெசிய ஆைரவு அளிப்பெர்களுடனும் 

மட்டுகமயும்  பழகுெது என்பது  முன்தப ெிட இப்கபாது முக்கியமானைாகும். 

 

COVID-19 வைாற்று பரவும் அபாயத்தைக் குதறயுங்கள். உங்கதளப் பாதுகாத்துக் வகாள்ளுங்கள். 

உங்கள் அன்புக்குாியெர்கதளப் பாதுகாத்ைிடுங்கள். நமது சமூகத்தைப் பாதுகாத்ைிடுங்கள். 

 

லின்குகள் 

 

• ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread) குறும்படத்தைப் பாருங்கள்  

• ககாெிட்-19 க்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வசெிசாய்ப்பு (The City of Brampton’s response to COVID-

19) 

• பீல் பகுைியில் ககாெிட்-19  கநாயாளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 

• மாகாணத்ைின் அைி ைீெிர ஊரடங்கு நிதலயின் கீழாக பீல் பிராந்ைியத்ைில் சுகாைாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்தககள் (Health and safety measures in Peel Region under the Province’s 

Grey-Lockdown Level)  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”ெரெிருக்கும் ெிடுமுதற நாட்களில், ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள் ைங்களுதடய மற்றும், ைங்கள் 

அன்புக்குாியெர்கள் மற்றும் நமது சமூகத்ைின் ஆகராக்கியத்தையும் பாதுகாப்தபயும் முைலிடத்ைில் 

தெக்குமாறு ககட்டுக்வகாள்கிகறன்; கமலும் ைி ஸ்ப்வரட் (The Spread)  குறும்படத்ைில் வசால்லப்படும் 

வசய்ைிதயக் கெனியுங்கள். நமது வசயல்ககள முக்கியம். COVID-19 வைாற்று பரெல் நமது சமூகத்ைில் 

நம்பமுடியாை அளெிற்கு ஆபத்ைான அச்சுறுத்ைலாக உள்ளது, கமலும் இது ப்ராம்ப்ட்டதனப் 

பாதுகாப்பாக தெத்ைிருக்க நாம் அதனெரும் ஒன்றிதணந்து வசயல்பட தெக்கும். ையவுவசய்து உங்கள் 

முகக்கெசங்கதள அணிந்துவகாண்டும், உடல் ாீைியான தூரத்தை கதடப்பிடித்ைபடியும் இருங்கள்; 

உங்கள் அடுத்ை வீட்தடத் ைாண்டிய எெருடனும் ஒன்று கசர கெண்டாம்.  மனத்ைால் நாம் ஒன்றாக 

இருந்ைால்ைான், COVID-19 பரவுெதை நிறுத்ைலாம். ” 

− கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

“ ககாெிட்-19 வைாற்று நமது  சமூகத்ைில் வைாடர்ந்து பரெி ெருகிறது, கமலும் இது நமது 

குடியிருப்பாளர்கதளயும் ெணிகங்கதளயும் வபாிதும் பாைிக்கிறது. இந்ை கடினமான கநரத்ைில் 

ப்ராம்ப்ட்டதன மீட்வடடுப்பைில் நகர நிர்ொகம் உறுைியுடன் உள்ளது, ஆனால் அதனத்து 

குடியிருப்பாளர்களின் வசயல்களிலும் இது பிரைிபலிக்க கெண்டும் மற்றும் தெரஸ் பரவுெதைத் ைடுக்க 

https://youtu.be/sVnoUYHvK-w
https://youtu.be/sVnoUYHvK-w
https://letsconnect.brampton.ca/
https://letsconnect.brampton.ca/
https://letsconnect.brampton.ca/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/public-health-measures/#gatherings
https://www.peelregion.ca/coronavirus/public-health-measures/#gatherings
https://www.peelregion.ca/coronavirus/public-health-measures/#gatherings


 

 

சுகாைார மற்றும் பாதுகாப்பு வநறிமுதறகதளப் பின்பற்ற கெண்டும். ஒரு சமூகமாக 

வசயல்படுெைன்மூலமாக, பரவுெதை நாம் ைடுப்கபாம். ” 

− கடெிட் கபர்ாிக், ைதலதம நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெசத்ைில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுமக்கதள மனத்ைில் தெத்கை 

வசய்கின்கறாம். பலைரப்பட்ட சமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிலான புதுதமப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பைற்கான ெளர்ச்சிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 

ஊடக வைாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுைாய  ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல் வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

