
 
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

புது தகெல் 2:  ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நிர்ொகமானது, ககாெிட் – 19 (COVID-19) 

வெரஸ்-க்கு எதிரான கூடுதல் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடெடிக்வககவள 

எடுத்து ெருகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 12, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது ககாெிட்-19 (COVID-19) வெரஸ் 

பற்றிய கூடுதல் கெனம் எடுத்து பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) தரும் ஆக ாசவனகவள 

வதாடர்ந்து பின்பற்றுகிறது. மிக சமீபத்திய தகெல்கள் கிவடக்குமிடம்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

இந்த நிவ வமவய இந்த நகரம் வதாடர்ந்து கூர்ந்து கண்காணித்து ெருெதுடன், வகாடுக்கப்படும் 

கசவெகள் அல் து நிகழ்ச்சி அவமத்தலில் ஏகதனும் மாற்றங்கள் பற்றிய புதிய தகெல்கவள குடியிருப்பு 

ொசிகளுக்கு வதாிெிப்பார்கள். 

 

நகரத்தில் நவடவபறும் நிகழ்ச்சிகளில் க ந்துவகாள்ளும் தனி நபர்கள்  பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public 

Health) இன் பாிந்துவரக்கப்பட்ட  சுகாதார பழக்கங்கவளக் (recommended hygiene 

practices)கவடப்பிடிக்க ககட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள்: 

• சுய கண்காணிப்பு (self-monitor), வசய்துவகாள்ளுமாறு நீங்கள் ககட்டுக்வகாள்ளப்பட்டால், 

உங்களுக்கு உடல்ந ப்பராமாிப்பு அளிப்பெர் கூறும் ஆக ாசவனகவள தயவு வசய்து 

பின்பற்றுங்கள். 

• உங்கள் வககவள கசாப்பு மற்றும் தண்ணீர் வகாண்டு கழுவுங்கள் அல் து ஆல்கொல் 

அடிப்பவடயி ான வக சானிட்வடசவர உபகயாகிங்கள். 

• கூடுமானெவரயில், கண்கள், ொய் மற்றும் மூக்கிவன   வககளால் வதாடுெவதத் தெிருங்கள். 

• கநாய் வகாண்ட மக்கள் மற்றும் அெர்களின் வபாருட்கவளத் வதாடுெவத தெிருங்கள். 

• நீங்கள் இருமும்கபாதும், தும்மும்கபாதும் அவத ஒரு டிஷ்ஷூ கபப்பரால் மவறயுங்கள். உங்கள் 

வகெசம் ஒரு டிஷ்ஷூ கபப்பர் இல்வ  என்றால்,  உங்கள் முழங்வக மடிப்பில் இருக்கும் 

ஆவடயில் முகம் புவதத்து தும்முங்கள் அல் து இருமுங்கள்; உங்கள்  வககவள உபகயாகிக்க 

கெண்டாம். இருமியபின்னகரா அல் து தும்மிய பின்னகரா உங்கள் வககவளக் கழுவுங்கள். 

• ஆகராக்கியமான ொழ்க்வகப் பாெவனவய கவடப்பிடியுங்கள்; இதில் ஆகராக்கியமான 

உணவுமுவற, உடற்பயிற்சி மற்றும் கபாதுமான உறக்கம் ஆகியவெ உங்கள் உடலின் கநாய் 

எதிர்ப்பு சக்திவய கமம்படுத்தும். 

• சளிக்காய்ச்சலுக்கான ஒரு தடுப்பு ஊசி மருந்து வசலுத்திக்வகாள்ளுங்கள். ககாெிட் 19 (COVID-19 ) 

வெரஸ்-ஐ காட்டிலும் சளிக்காய்ச்சல் உங்கவளப் பீடித்து உங்கள் உடலின் கநாய் எதிர்ப்பு 

சக்திவயக் குவறத்து பிற கிருமிகளின் தாக்கத்திற்கு ெழி ெகுக்கும். 

• உங்கவள நீங்ககள தனிவமப்படுத்திக்வகாள்ளும் அெசியம் ஏற்பட்டால், உங்களுக்கு 

ஆகராக்கியப் பராமாிப்பு அளிப்பொின் ஆக ாசவனவய வபறவும். 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F%23protect&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo%2B4IhkRk%3D&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 

 

நிகழ்ச்சிகள்  

 

நகாில் ெரெிருக்கும் எந்த ஒரு கூட்டம் கூடும் நிகழ்ெிலும் ஆபத்து மதிப்பீடு ஒன்வற கமற்வகாள்ளுமாறு 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் ( Peel Public Health) அவமப்பு, நகர நிர்ொகத்வத ககட்டுக்வகாண்டுள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அெசர நிவ  கம ாண்வம அலுெ கத்திற்கு  ( Brampton’s Emergency 

Management Office (BEMO))  வபாதுமக்கள் சுகாதாரத் துவரயிலிருந்து அவ்ெப்கபாது வதாடர்ந்து புதிய 

தகெல்கள் வகாடுக்கப்பட்டு ெருகின்றன;  மற்றும் வபறப்படும் எந்த ஒரு ஆக ாசவன அல் து 

அறிவுறுத்தவ யும் நவடமுவறப்படுத்த நகரத்தின் ப  துவறகளும் பணியாற்றி ெருகின்றன.  

 

250 கபர்களுக்கும் அதிகமான மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகள் தள்ளி வெக்கப்படுகின்றன. இம்மாதிாியான 

இடங்கவள ொடவகக்கு ெிடும் அவமப்புக்கள் இப்படியான அதிக மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகவள 

தள்ளிப்கபாடுமாறு ஆக ாசவன வகாடுக்கப்படுகின்றன மற்றும் உற்சாகமளிக்கப்படுகின்றனர். 

இந்நகாின் கமயரும் மன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு முன்மாதிாியாக இருக்கிறார்கள் மற்றும் இப்படியான 

நிகழ்ச்சிகளில் க ந்து வகாள்ள மாட்டார்கள். 

 

250 கபர்களுக்கும் குவறொன மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகளில் நகர நிர்ொகம் ெிழிப்புணர்வுக்கான 

அறிெிப்பிவன வெப்பார்கள்; பீல் பப்ளிக் வெல்த் சுகாதார அவமப்பினர்  சிறந்த  சுகாதாரப் பழக்கங்கள் 

பற்றிய அறிெிப்பு ப வககவள இம்மாதிாியான இடங்களில்  வெப்பார்கள். 

 

வபாழுதுகபாக்கு நிகழ்ச்சி அவமத்தல்  & மார்ச் மாத இவடகெவள 

 

உங்களுக்கு நீங்ககள தனிப்படுத்திக்வகாள்ெது அெசியம் என்னும் நிவ  இருந்தால் தெிர, உங்கள் உடல் 

ந ன் நன்றாக இருக்கும்கபாது நீங்கள் கெவ க்கு வசல் ாமல் வீட்டிக கய இருக்குமாறு பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் சிபாாிசு வசய்ெதில்வ . எந்த ஒரு கநாய்த்தன்வமவயப் கபா கெ, உங்களுக்கு உடல்ந ம் 

இல்வ  என்றால் வீட்டிக கய இருந்துெிடுங்கள் மற்றும் கநாய் வகாண்டெர்களுடன் வதாடர்பிவனக் 

வகெிடுங்கள். இந்த ஆக ாசவனவயக் கவடப்பிடிப்பதில், மார்ச் மாத இவடகெவளயின்கபாது நகாின் 

வபாழுதுகபாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டமிடல் அதன் கபாக்கில் திட்டமிட்டபடி வதாடரும். 

 

இப்கபாதிலிருந்து திங்கள்கிழவம ெவர குழந்வதகளுக்கான முகாமில் இருந்து தங்கள் குழந்வதகவள 

ெி க்கிக்வகாள்ள அெர்களின் வபற்கறார் முடிவு வசய்ொர்ககளயானால் ெி க்கத்திற்கான கட்டணம் $50  

ஐ ப்ராம்ப்ட்டன் வபாழுதுகபாக்கு துவற தள்ளுபடி வசய்கிறது. திங்கட்கிழவமக்குப் பின்னர்  ெி க்கம் 

வசய்தால் நகர நிர்ொகம் அதற்ககற்ற ெிகிதத்தில் கட்டணம் ெசூலிப்பார்கள். கமலும் தகெல்களுக்கு 

அணுகவும்: recconnects@brampton.ca . 

 

 

mailto:recconnects@brampton.ca


 
 

 

அெசரகா  இயக்க வசயல்களுக்கான வமயம் – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அெசரகா  வசெிசாய்ப்புத் திட்டம் 

வசயல்பாட்டுக்கு வகாண்டுெரப்படுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது,  பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) இன் ஆக ாசவனவய 

பின்பற்றுகிறது.  நகர நிர்ொகம், ககாெிட்-19 (COVID-19)  பற்றிய அதிகாரபூர்ெமான அெசர நிவ  

எவதயும் அறிெிக்கெில்வ  என்றாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரகா  கம ாண்வம அலுெ கமானது 

(Brampton’s Emergency Management Office) ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அெசரகா  

வசெிசாய்ப்புத்திட்டத்திற்கான  ”நிவ  2” ஐ வசயல்பாட்டுக்கு வகாண்டு ெந்துள்ளது.   முன் கூட்டிய 

தடுப்பு மற்றும் கட்டுக்குள் வகாண்டுெருெதற்கான, குறிப்பான ஆதாரெளங்கவள அர்ப்பணிப்பு வசய்ய, 

அதிெிவரொன வசெிசாய்ப்பு வகாடுக்க இந்த முடிவு ஏதுெக்குகிறது.  

 

ககாெிட்- 19 (COVID-19) மதிப்பீட்டு வமயம் – பீல் வமகமாாியல் 

 

ெில்லியம் ஆஸ் ர் வெல்த் சிஸ்டம் அவமப்பானது (William Osler Health System) ககாெிட் - 19 (COVID-

19) மதிப்பீட்டு வமயத்திவன பீல் வமகமாாியல் வமயத்தில் (Peel Memorial Centre) திறந்திருக்கிறார்கள்; 

இந்த ஒருங்கிவணந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான வமயமானது  ககாெிட் - 19 (COVID-19) 

வெரஸ்-க்கான சாத்தியமான வடயாளங்கவள அனுபெிக்கின்ற மக்கவள கநாய்கண்டறிந்து மதிப்பீடு  

வசய்யகெ ஆகும்.  ஆஸ் ர் மதிப்பீட்டு வமயம் (Osler Assessment Centre) என்பது உடனடியாக 

மருத்துெம் அளிக்கும் வமயம் கிவடயாது. மதிப்பீடு வமயத்தின் அலுெல் கநரம் பிற்பகல் 2 மணி முதல் 

மாவ  8 மணி ெவரயாகும்; ொரம் ஏழு நாட்களும் கெவ  வசய்யும். இந்த ெசதியவமப்பானது பீல் 

வமகமாாியல் (Peel Memorial) வமயத்தில், தனிவமப்படுத்திய ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் இகத வமயத்தில், 

அெசரப் பராமாிப்பு வமயத்திற்கு அல் து வெளி கநாயாளிகள் பிாிவுக்கு ெரும் கநாயாளிகளுக்கு  பாதிப்பு 

உண்டாக்காது. கநாய்ப்பராமாிப்பு வபறுெதற்கு ஆஸ் ர் (Osler) வதாடர்ந்து ஒரு பாதுகாப்பான 

இடமாககெ இருக்கும். 

 

கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்களிடமிருந்து வசய்தி 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது ககாெிட்-19 (COVID-19) வெரஸ் பற்றிய கூடுதல் கெனம் எடுத்து, 

நமது  குடியிருப்புொசிகளுக்கான பாதுகாப்பு நடெடிக்வககவள அதிகாிக்க, கடுவமயான வசயல்படிகவள 

எடுத்து ெருகிறது. கபருந்துகள் மற்றும் அெற்றுக்கான ெசதியவமப்புக்கவளத் தூய்வமப்படுத்தல் மற்றும் 

கிருமிநாசினி வதளித்தல் ஆகியவெ அடிக்கடி வசய்யப்படுகின்றன.கூடகெ,அதிக மக்கள் கூடும் 

நிகழ்ச்சிகவள தள்ளிப்கபாட உற்சாகம் வகாடுப்பதுடன் அப்படியான இடங்கவள ொடவகக்கு 

வகாடுப்கபாவரயும் இவதகய வசய்யுமாறு ககட்டுக்வகாள்கிகறாம். மாமன்ற உறுப்பினர்களும் நானும் 

இதற்கு முன்மாதிாியாக இருந்து அதிகமாகனார் கூடும் நிகழ்ச்சிகளில் க ந்துவகாள்ள மாட்கடாம். 

ககாெிட் – 19 (COVID-19) பரவுெவதக் கட்டுப்படுத்த, பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) அவமப்பு 



 

 

சிபாாிசு வசய்யும் சுகாதார முவறக்கான பழக்கங்கவள பின்பற்றுமாறு நான் குடியிருப்பு ொசிகவளக் 

ககட்டுக்வகாள்கிகறன்.” 

 

கமலும் தகெல்கள்: 

• பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health)   – நாெல் வகாகரானா வெரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாெிட்-19  (COVID-19) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் – கசவெத்தகெல் புதுப்பிப்பு 1 

•  ஒருங்கிவணந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல் ொழ்வுக்கான பீல் வமகமாாியல் வமயம்  (Peel Memorial 

Centre for Integrated Health and Wellness) இல் இருக்கும் ககாெிட் – 19 (COVID-19 ) மதிப்பீட்டு 

வமயம் 

• ஒன்ட்கடாிகயா பிரகதசம்: சுகாதார அவமச்சகம் – நாெல் வகாகரானா வெரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாெிட்-19  (COVID-19) 

• கனடா நாட்டு அரசாங்கம் (Government of Canada) - வகாகரானா வெரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாெிட்-19  (COVID-19) புது தகெல் 

• Wஉ க சுகாதார நிறுெனம் (World Health Organization) – வகாகரானா வெரஸ் (Novel 

Coronavirus)ககாெிட்-19  (COVID-19) புது தகெல் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 
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