
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

 

நெம்பர் 1 - 7  ஆகிய ஏழு நாட்களில் அனுசாிக்கப்படுகின்ற  

கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரத்திஸன  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அங்கீகாிக்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்மடாபர் 28, 2022) –நெம்பர் 1-7 ஆகிய ஏழு நாட்களில் அனுசாிக்கப்படுகின்ற 

கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரத்திஸன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

அங்கீகாிக்கிறது. கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரம் என்பது, சமுதாயத்தினருக்கு, 

கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய கல்ெி புகட்டுெதில் கெனம் வசலுத்துகிறது; கார்பன் ம ானாக்ஸைடு 

என்பது, ொசஸன  ற்றும் ருசி இல்லாத, கண்ணுக்கு புலப்படாத  வபரும் தீங்கு ெிஸளெிக்க ெல்ல 

ஆற்றல் வகாண்ட ஒரு ொயு ஆகும். “உங்களால் பார்க்க, நுகர  ற்றும் ருசிக்க முடியாத ஒரு வபாருள் 

உங்கஸளக் வகால்லக்கூடும்” என்பமத இந்த ஆண்டின் மூலக்கருத்தாகும்,  ற்றும் மெஸல வசய்யக்கூடிய 

நிஸலயில் உள்ள கார்பன் ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணிகளின் முக்கியத்துெத்ஸத 

ெலியுறுத்துெமதயாகும். 

மெஸல வசய்யக்கூடிய நிஸலயில் உள்ள கார்பன் ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணிகமள 

குடியிருப்புொசிகளின் உயிஸரக் காக்க  முடியும்  என ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு  ற்றும் 

அெசரகாலமசஸெகள் அஸ ப்பு அெர்களுக்கு நிஸனவூட்டுகிறது. நிஸனெில் ஸெத்திருப்பதற்கான சில 

முக்கிய குறிப்புகள்: 

• உறங்கும் பகுதிகள் அஸனத்தின் அருகிலும் வேலை செய்யக்கூடிய நிலையிை் 

உள்ள காரப்ன் வ ானாக்லைடு எெெ்ரிகல்க  ணிகலள நிறுவுங்கள். 

•  ாதம்மதாறும் எச்சாிக்ஸக  ணிகஸள மசாதித்துப் பாருங்கள். 10 ஆண்டுக் காலம் 

உஸழக்கெல்ல  கெஸலப்படத் மதஸெ இருக்காத லித்தியம் மபட்டாி உபமயாகிப்பஸத 

கருத்தில் வகாள்ளுங்கள். 

• வீட்டில் இருந்து தப்பிப்பது பற்றிய திட்டம் ெகுத்து அதஸன ஆண்டுக்கு இருமுஸற 

பழக்கப்படுத்திக்வகாள்ளுங்கள். 

• மகமரஜ்- ொகனம் நிறுத்தும் பகுதிக்குள் ொகனத்ஸத நின்ற நிஸலயில் ஒடெிடமொ, 

அல்லது அப்படி ஓடும் ொகனத்ஸத ெிட்டுெிட்டடா ெராதீர்கள். 



 

 

• வீடு அல்லது மகமரஜ்-க்குள்ளாக பார்மபக் அல்லது ப்மராமபன் குக்கர்கஸள உபமயாகித்து 

சஸ க்காதீர்கள். 

• வீடு அல்லது மகமரஜ்-க்குள்ளாக ப்மராமபன் ஹீட்டர்கஸள உபமயாகிக்காதீர்கள். 

கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரம்  ற்றும் வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கும் திட்ட ிடல்  

பற்றிய ம லும் தகெல்களுக்கு ெருஸக தரவும்:: 

• கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரம் 

• வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கும் திட்டம் 

• வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கும் திட்டம் (வெவ்மெறு வ ாழிகளில்) 

அறிஞர் கூற்றுகள் 

“கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய இந்த ெிழிப்புணர்வு ொரத்தில், ஒவ்வொருெரும் தங்கள் வீடுகளில் 

கார்பன் ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணிகஸள நிறுெி, வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கும் திட்டத்ஸத தங்கள் 

வசம் வகாண்டிருக்கு ாறு ஊக்குெிக்கிமறன்; இந்த முக்கிய ான வசயல்கள் ப்ராம்ப்ட்டஸன 

ஆமராக்கிய ான  ற்றும் பாதுகாப்பான நகர ாக  ாற்ற உதவுகின்றன. கார்பன் ம ானாக்ஸைடு 

ஓஸசப்படா ல் வகால்லும் ஒரு வகாஸலகாரன் எனலாம். இது பற்றிய வதாடர்ச்சியான கல்ெி புகட்டல் 

 ற்றும் பாதுகாப்பு  ற்றும் தடுப்பு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ஆகியஸெமய ந து குடியிருப்பாளர்கஸளப் 

பாதுகாப்பாக ஸெத்திருக்கவும் உயிர்கஸளக் காப்பாற்றவும் உதவும்.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், ம யர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“பாதுகாப்பு உங்களிட ிருந்துதான் வதாடங்குகிறது! கார்பன் ம ானாக்ஸைடு உண்டாக்கும் 

ஆபத்துகஸளப் பற்றி அறிந்துவகாள்ளவும், உங்கஸளயும் உங்கள் குடும்பத்தினஸரயும் வீட்டில் 

பாதுகாப்பாக ஸெத்திருக்க மதஸெயான நடெடிக்ஸககஸள எடுக்கவும் அஸனத்து 

குடியிருப்பாளர்கஸளயும் நாங்கள் ஊக்குெிக்கிமறாம். உங்களுக்கான, வீட்டில் இருந்து தப்பிக்கும் திட்டம் 

ஒன்ஸற உருொக்கி, கார்பன் ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணிகள் நிறுெப்பட்டு, அெற்ஸறத் வதாடர்ந்து 

மசாதிக்கப்படுெஸதயும் உறுதிவசய்யுங்கள்.” 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ்,பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தஸலெர், சமுதாய மசஸெகள் துஸற, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“கார்பன் ம ானாக்ஸைடு பற்றிய ெிழிப்புணர்வு ொரம் என்பது, இந்த ொயுெின் ஆபத்துகள்  ற்றும் 

உங்கள் வீட்டில் கார்பன் ம ானாக்ஸைடு ெிஷம் பரவுெஸத எவ்ொறு தடுப்பது என்பது குறித்து ந து 

சமூகத்திற்கு ஒரு முக்கிய ான கல்ெி புகட்டும் ொய்ப்ஸப ெழங்குகிறது. எாிவபாருஸள உபட ாக்கின்ற 

சஸ யலஸற சாதனங்கள் இருக்குமிடம்  ற்றும்/அல்லது வீட்ஸட ஒட்டிய மகமரஜ் உள்ள ஒவ்வொரு 

வீட்டின், அஸனத்து உறங்கும் பகுதிகளுக்கும் அருகில் மெஸல வசய்யும் நிஸலயில் உள்ள கார்பன் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/Carbon-Monoxide-Awareness-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx


 

 

ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணி மதஸெப்படுகிறது. கார்பன் ம ானாக்ஸைடு எச்சாிக்ஸக  ணிகஸள 

 ாதம் மதாறும் மசாதித்துப் பார்த்து, ெருடத்திற்கு ஒரு முஸறயாெது மபட்டாிகஸள  ாற்றுெஸதயும் 

உறுதிவசய்யவும். கூடுதலாக, ஒவ்வொரு குடும்பமும் தங்கள் வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒரு திட்டத்ஸத 

ஸெத்திருக்க மெண்டும்  ற்றும் ெருடத்திற்கு இரண்டு முஸற அஸத பழக்கப்படுத்திப் பார்க்கவும் 

மெண்டும்.” 

- பில் மபாவயஸ், தீயஸணப்புத்துஸற தஸலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு  ற்றும் அெசரகால மசஸெகள் 

அஸ ப்பு 
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கனடா நாட்டில்  ிக ெிஸரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000  க்கஸளயும் 75,000 

ெணிக அஸ ப்புக்கஸளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாது க்கஸள  னத்தில் ஸெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ஸட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில்  ற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுஸ ப் பஸடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிஸலத்து நிற்கெல்ல  ற்றும் வெற்றிகர ான  ஆமராக்கிய ிக்க ஒரு நகஸரக் 

கட்டஸ ப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாஸதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook,  ற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

