
 
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ககாெிட்-19 [COVID-19] க்கு எதிராக ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு நடெடிக்கககள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 11, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாகர நிர்ொகமானது பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel 

Public Health)  மற்றும் பிற சமூகத்தினர் மற்றும் GTHA  பங்காளிகளுடன் இகைந்து ககாெிட் -19 

(வகாகரானா கெரஸ்) [COVID-19 (Coronavirus) பரொமல் தடுத்து, குடியிருப்புொசிககளக் காக்க 

முன்வனச்சாிக்கக நடெடிக்ககககள எடுத்து ெருகிறது. 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) கெரஸானது சுொசித்தல் ாீதியான கநாய்த்தன்கமகய உண்டாக்கி, மனிதருக்கு 

மனிதர் பரெக்கூடியது. இதற்கான அகடயாளங்களில் மிதமானது முதல் கடுகமயானது 

ெகரயிலானகெயாகும் மற்றும் வபாதுொககெ, இதில் காய்ச்சல், இருமல் மற்றும் சுொசக்குகறபாடு 

ஆகியகெ அடங்கும்..  

 

எந்த ஒரு கநாய்த்தன்கமகயயும் கபாலகெ, உடல் நலமில்லாதகபாது, மக்கள் வீட்டிகலகய 

இருக்கும்படியும், கநாய் வகாண்ட மற்றெர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்ெகதத் தெிர்த்தபடியும் இருப்பது 

சாலச் சிறந்தது. தயவு வசய்து ககககள ெழக்கமாககெ கழுவுங்கள் மற்றும் இருமும்கபாதும் 

தும்மும்கபாதும் முகத்கத மூடிக்வகாள்ளுகள். 

 

மாநகர நிர்ொகமானது பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) இன்  அறிவுறுத்தல் மற்றும் 

ஆகலாசகனககளப் பின்பற்றுகிறது. பீல் பகுதியில் தற்கபாகதய ஆபத்து குகறொககெ இருப்பினும், 

நமது நமூகத்தின் சுகாதாரத்கதக் காக்க பின்ெரும் நடெடிக்ககககள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

கமற்வகாண்டிருக்கிறது. : 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் இகடயில் கபாக்குெரத்து – கபருந்துகளின் கமற்பரப்பு மற்றும்இருக்கககள், 

ெசதியகமப்புக்கள் மற்றும் கபருந்து முகனயங்கள் ஆகிய இடங்களில், தூய்கமப்படுத்தல் மற்றும் 

கிருமிநாசினி வதளித்தல் ஆகியகெ அடிக்கடி வசய்யப்படுகின்றன.  

• நிகழ்ச்சிகள் அகமத்தல் – மாநகரம் வசய்துெரும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டமிட்டபடிகய 

நகடவபறுகின்றன. வெளியிலிருந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ெருபெர்களுக்கான ஆகராக்கியம் மற்றும் 

நலொழ்வு வநறிமுகறகள் கெறாக இருக்கலாம், மற்றும் இதன் ெிகளொக சில நிகழ்வுகள்  ரத்து 

வசய்யப்படலாம்.   

• ெசதியகமப்புகள் – ெசதியகமப்புகள் மற்றும் வபாதுமக்கள் உபகயாகிக்கும் சாளரங்ககள 

தூய்கமப்படுத்தி கிருமிநாசினி வதளிப்பது அடிக்கடி வசய்யப்படுகின்றது. கககழுெதகல 



 

 

குறிக்கின்ற படங்கள் கழிப்பிடங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ளன, மற்றும் ககககளச் சுகாதாரமாக்கும் 

நிகலயங்கள் அகனத்து ெசதியகமப்புக்களின் நுகழொயில்களிலும் கழிப்பகறகளிலும் 

அகமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

குடியிருப்பு ொசிகளுக்கு தினசாி மற்றும் அெசர கால வபாருட்களின் கசகெகள் கிகடக்கப்வபறச் 

வசய்ெதற்காக, நகாின் அகனத்து துகறகளுக்கும் ஆதரெளிக்கும் ெககயில் அகனத்தும் அடங்கிய, 

வதாடர்ந்து பைி வசய்யும் திட்டம் ஒன்கற ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் தன் ெசம் வகாண்டுள்ளது. 

ககாெிட் -19 [COVID-19] இன் தாக்கத்கதக் குகறக்கவும் எதிர்வகாள்ள தயாராகவும் இருப்பதற்காக, 

நகாின் பைியில் பங்குவபறுபெர்கள், ஒன்ட்கடாிகயா ஃபயர் மார்ஷல் மற்றும் அெசரகால பைி 

வசய்பெர்கள் ஆகிகயாருடன்  வதாடர்பில் இருந்து பைியாற்றுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீத்தடுப்பு 

மற்றும் அெசர கால கசகெ அகமப்பானது தனிஒரு   உள்ளக குழுகெ உருொக்கியுள்ளது. 

 

ககாெிட் -19 [COVID-19] பற்றிய புதுப் புது தகெல்களுக்கு ெருகக புாியவும் 

www.peelregion.ca/coronavirus மற்றும்  @RegionofPeel ஐப் பின்பற்றவும் .  

  

கமலும் தகெல்களுக்கு: 

• பீல் வபாதுமக்கள் சுகாதாரம் புதிய வகாகரானா கெரஸ் (ககாெிட்-19) Peel Public Health – Novel 

Coronavirus (COVID-19) 

• ஒன்ட்கடாிகயா பிரகதசம்: சுகாதார அகமச்சகம் – புதிய வகாகரானா கெரஸ் (ககாெிட்-19) 

Province of Ontario: Ministry of Health – Novel Coronavirus (COVID-19) 

• கனடா நாட்டு அரசாங்கம் – வகாகரானாகெரஸ் (ககாெிட் -19) புது தகெல் Government of 

Canada – Coronavirus (COVID-19) Update 

• உலக சுகாதார நிறுெனம் வகாகரானாகெரஸ் (ககாெிட் -19) புது தகெல் World Health 

Organization – Coronavirus (COVID-19) Update 

 

                                                                                    

 

 

 

 
ஊடகத் வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

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