
 

 

  

க ோவிட் -19 ததோற்றுப்பரவலைக்  ட்டுப்படுத்துவதற் ோ , ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் 

சமூ  நி ழ்ச்சி ளில் கூடுபவர் ளின் எண்ணிக்ல  குலைக் ப்படு ிைது 

ந ர நிர்வோ மோனது, குடியிருப்புவோசி ளின் ஆகரோக் ியம் மற்றும் போது ோப்பிலன  ோப்பதற் ோ  

க ோவிட்-19 க் ோன உப சட்டங் லள ஜனவோி 2021 வலர நீட்டிக் ிைது 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (தசப்டம்பர் 18, 2020) – க ோவிட்-19 ததோற்று பரவுவலதக்  ட்டுப்படுத்துமு மோ , 

இன்று முதல்,  ண் ோணிக் ப்படோத சமூ க் கூட்டங் ள் மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல் பிரோந்தியம் 

முழுவதும் ஒழுங் லமக் ப்பட்ட தபோது நி ழ்வு ளில்,  ட்டிடங் ளுக்குள்ளோ  பத்து 

கபர் ளுக்குள்ளோ வும், திைந்ததவளியில் கூடுபவர் ள் 25 கபர் ளுக்குள்ளும் மட்டுகம கூடைோம் என 

கூடுபவர் ளின் எண்ணிக்ல லயக் குலைத்து, ஒன்ட்கடோிகயோ அரசோங் ம் கநற்று அைிவிப்பு தசய்தது. 

இதில்,  தனியோர் குடியிருப்பு ள், த ோல்லைப்புைங் ள், பூங் ோக் ள் மற்றும் பிை தபோழுதுகபோக்கு 

பகுதி ளில் நலடதபறும் தசயல்போடு ள், விருந்து ள், இரவு உணவு ள், கூட்டம் கூடுதல், BBQ  ள் 

அல்ைது திருமண வரகவற்பு ள் ஆ ியலவ அடங்கும். 

மதுபோர் ள், உணவ ங் ள், சினிமோ அரங் ங் ள், மோநோட்டு லமயங் ள் அல்ைது விருந்து அரங்கு ள், 

உடற்பயிற்சிசோலை ள் மற்றும் தபோழுதுகபோக்கு விலளயோட்டு அல்ைது  லை நி ழ்ச்சி ள் கபோன்ை 

ஊழியர் ளும் இருக் ின்ை வணி ங் ள் மற்றும்  ட்டிடங் ளில் நலடதபறும் நி ழ்வு ள் அல்ைது 

கூட்டங் ளுக்கு இந்தப் புதிய வரம்பு ள் தபோருந்தோது. இந்த வணி ங் ள் மற்றும்  ட்டிடவசதி ளுக் ோன 

தபோது சு ோதோரம் மற்றும் பணியிட போது ோப்பு நடவடிக்ல  ள் உள்ளிட்டவற்ைின் மீதோன தற்கபோலதய 

விதி ள் ததோடர்ந்து நலடமுலையில் இருந்துவரும். கமலும் த வல் ளுக்கு, ஒன்ட்கடோிகயோ 

அரசோங் த்தின் ஊட  தவளியீட்லடப் போர்க் வும். 

க ோவிட்-19 ததோற்று பரவலைக்  ட்டுப்படுத்துவதற் ோன ஒன்ட்கடோிகயோ அரசு மற்றும் பீல் பிரோந்திய 

அலமப்பின் முயற்சி ளுக்கு ஆதரவளிப்பதற் ோ , ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர சலபயோனது,  ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர 

க ோவிட் -19 ததோற்று பரவலுக் ோன அவசர நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டம் மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர 

க ோவிட்-19  ட்டோய மு த்திலர ள் சட்டம் ஆ ியவற்ைின்   ோைோவதி கததிலய ஜனவோி 31, 2021 வலர 

நீட்டித்துள்ளது. 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19 ததோற்று பரவலுக் ோன அவசர நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டம் 

 ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19 ததோற்று பரவலுக் ோன அவசர நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டத்தின் 

 ீழோ , உடல் ோீதியோன சமூ  விை லுக் ோன ஒழுங்குமுலைலய பின்பற்ைோத நபர் ளுக்கு குலைந்தபட்சம் $ 
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500 அபரோதம் மற்றும் அடுத்தடுத்த ஒவ்தவோரு குற்ைத்திற்கும் அதி பட்சமோ ,  $100,000 வலரயிலுமோன 

அபரோதம் விதிக் ப்படைோம். 

சட்டத்தின்  ீழோ  ந ரோட்சி விதிமுலை ள் கூறும் விஷயங் ள்: 

• ஒவ்தவோரு நபரும் தபோதுக்  ட்டிடங் ளில் இருக்கும்கபோது, ஒகர வளோ த்தில் ஒன்ைோ  வசிக்கும் 

நபர் ள் தவிர,மற்ை ஒவ்தவோரு நபோிடமிருந்தும் குலைந்தபட்சம் 2.0 மீட்டர் தூரம் தள்ளி இருக்  

கவண்டும்,  

• ஒகர வளோ த்தில் ஒன்ைோ  வசிக்கும் நபர் ள் அல்ைது வணி  ஊழியர் லளத் தவிர, ஒவ்தவோரு 

நபோிடமிருந்தும் 2.0 மீட்டருக்கும் குலைவோன தூரத்தில் எந்ததவோரு தனிநபரும் வணி  வளோ த்தில் 

அமரகவோ அல்ைது வணி  வளோ த்திற்கு தவளியில்  நிற் கவோ எந்த வணி மும் 

அனுமதிக் ைோ ோது. 

 

 ட்டோய மு த்திலர ள் உப சட்டம் 

 ட்டோய மு த்திலர ள் சட்டத்தின்  ீழோ , க ோவிட்-19 ததோற்று பரவுவலதத் தடுப்பதற் ோ  

ப்ரோம்ப்ட்டனில் உள்ள அலனத்து உள்ளரங்  தபோது இடங் ளிலும் மருத்துவமல்ைோத மு க்  வசங் ள் 

அல்ைது மு த்திலர ள் அணிவது அவசியமோ ின்ைது. தபோது நிறுவனங் ள் மற்றும் வணி ங் ள் 

ஆ ியலவ, தங் ள்  ட்டுப்போட்டின்  ீழ் வரு ின்ை உள்ளரங்  தபோது இடங் ளில் மு க்  வசங் ள் 

அல்ைது மு த்திலர ள் அணிவலத உறுதி தசய்ய கவண்டும் என இந்த தற் ோலி  சட்டம் க ோரு ிைது. 

மருத்துவ  ோரணங் ளோல் மு க்  வசங் ள் அல்ைது மு த்திலர ள் அணிய முடியோதவர் ள் உள்ளிட்ட சிை 

குைிப்பிட்ட நபர் ளுக்கு இந்த துலண சட்டம் விைக்கு அளிக் ிைது: இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்லத ள்; அவசர உத்தரவு ளுக்கு இணங்  ஒரு தட ள விலளயோட்டு நடவடிக்ல யில் ஈடுபடும் 

நபர் ள் மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட நிறுவனத்தில் உணவு அல்ைது போனம் உட்த ோள்ளும் நபர் ள் 

(மோ ோண நிர்வோ ம் உட்புை உணவு சோப்பிடுவதற் ோ  மீண்டும் திைக்  அனுமதிக்கும் கபோது). 

முழுலமயோன ஒரு பட்டியலுக்கு,வருல  தரவும்: brampton.ca/masks 

இணக் மில்ைோலம பற்ைி பு ோரளிக் , குடியிருப்புவோசி ள் மற்றும் வணி ர் ள் 311 என்ை எண்-ஐ 

அலழக் ைோம். 

COVID-19 ததோற்று பரவல் பற்ைிய ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர தசவிசோய்ப்பு மீதோன சமீபத்திய புதுப்பிப்பு ளுக்கு, 

போர்லவயிடவும்: brampton.ca/COVID19 

அைிஞர் கூற்றுக் ள்                                                                                                          
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“ நமது சமூ த்லதப் போது ோக் த் கதலவயோன எந்த நடவடிக்ல  லளயும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் ததோடர்ந்து 

எடுக்கும். தயவுதசய்து உடல் ோீதியோன சமூ  விை லுக் ோன தூரத்லத  லடப்பிடிக்குமோறும், புதிய சமூ  

கூட்டம் கூடுவதில் விதிக் ப்பட்ட வரம்பு ளுக்கு இணங்குமோறும், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19 அவசர 

நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டம் மற்றும்  ட்டோய மு த்திலர ள் சட்டம் ஆ ியவற்லை பின்பற்றுமோறும் 

குடியிருப்புவோசி லள நோன் க ட்டுக்த ோள் ிகைன். ப்ரோம்ப்ட்டலனப் போது ோப்போ  லவத்திருக் வும், 

நமது சமூ த்தில் COVID-19 ததோற்று பரவுவலதத் தடுக் வும் நோம் அலனவரும் ஒன்ைிலணந்து தசயல்பட 

கவண்டும். 

- கபட்ோிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

“ஒரு சமூ மோ  இருந்தபடி, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் COVID-19 ததோற்று பரவுவலதக் குலைக் த் கதலவயோன 

பணி லள நோம் ததோடர்ந்து தசய்ய கவண்டியது அவசியம் என்பது ததோிந்தகத. தயவுதசய்து எங் ள் 

நீட்டிக் ப்பட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19 அவசர நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டம் மற்றும்  ட்டோய 

மு த்திலர ள் சட்டம் ஆ ியவற்லை  பின்பற்றுமோறும், குலைக் ப்பட்ட சமூ க் கூட்ட எண்ணிக்ல  

வரம்பு லள மதிக்கும்படியும் நோன் கவண்டி க ட்டுக்த ோள் ிகைன்;  இதனோல், மீட்புக் ோன நமது 

போலதயில் நோம் ஒன்ைோ  முன்கனைி நமது சமூ த்திலன போது ோக்  முடியும்." 

- மோர்ட்டின் தமதடய்கரோஸ், பிரோந்திய  வுன்சிைர், வோர்டு ள் 3 & 4; தலைலமப்தபோறுப்பு, கமயோின் 

மறுதிைப்பு மற்றும் மீட்சிக் ோன பணிக்குழு, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

“ எங் ள் சமூ த்தில் க ோவிட்-19 ததோற்று பரவுவலத ந ர நிர்வோ ம் ததோடர்ந்து தீவிரமோனதோ க் 

 ருது ிைது. நமது நீட்டிக் ப்பட்ட ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19 அவசர நடவடிக்ல  ள் துலண சட்டம் 

மற்றும்  ட்டோய மு த்திலர ள் சட்ட்த்திலன, நமது ஊழியர் ள் மூைமோ  அமைோக் ம் தசய்வதன் மூைம், 

உடல் ோீதியோன சமூ  விை ல் மற்றும் சமூ  கூட்டம் கூடுதல் எண்ணிக்ல லயக் குலைப்பதற்கு 

ஊக்குவிக் வும், நமது சமூ ம் முழுவதும் மருத்துவரல்ைோத மு மூடி லளப் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கும். 

”   

- கடவிட் கபர்ோிக், தலைலம நிர்வோ  அதி ோோி, ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

 

ஊட  ததோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிலணப்போளர்,, ஊட ம் & சமுதோய ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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