
 
 

 

 

க ோவிட் (COVID-19) த ோற்று பரவோமல் சமோளிக்கும் வி மோ  ப்ரோம்ப்ட்டன் 

கபருந்துப் கபோக்குவரத்து கசவவ ளில் மோற்றங் ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (மோர்ச் 19, 2020) – க ோவிட்-19 (COVID-19) த ோற்று பரவோமல் சமோளிக் வும் 

சமு ோயத் ினருக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து போது ோப்போன ோ   இருக்கும் தபோருட்டும், 

மோர்ச் 23 ஆம் க  ி மு ல் கபருந்து கசவவ ள் பின் வருமோறு குவறக் ப்படும் :  

 

 ிங் ள் மு ல் தவள்ளி வவர: அ ி ோிக் ப்பட்ட கசவவ – சில வழித் டங் ளில் கூடு ல் கபருந்து 

கசவவ ள் மற்றும் சில வழித் டங் ளில் அ ி ோவல கசவவ ள் 

சனிக் ிழவம: வழக் ப்படியோன சனிக் ிழவம கசவவ 

ஞோயிற்றுக் ிழவம: வழக் ப்படியோன ஞோயிற்றுக் ிழவம கசவவ 

 

அ ி ோிக் ப்பட்ட சனிக் ிழவம கசவவ ள் பற்றிய அறிவிப்பு மோர்ச் 20, தவள்ளிக் ிழவம மோவல 4:30 

மணிக்கு bramptontransit.com இல் தவளியிடப்படும்.  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவரத்து கபருந்து முவனயங் ள் மற்றும் அவற்றின் த ோடர்புக் ோன வமயமோனது 

வழக் ப்படியோன கேரங் ளில் இயங்கும். இயக்  தசயல்போட்டில் ஏக னும் மோற்றம் பற்றி  

bramptontransit.com இல்   வல் த ோிவிக் ப்படும் .  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து என்பது சிக் லோன முக் ியமோன கசவவயோகும் மற்றும் இது 

சமு ோய மக் ளுக்கு கசவவயோற்ற  டவமப்பட்டிருக் ிறது. வோடிக்வ யோளர் ளுக்கு இ ற் ோ  அளிக்கும் 

ஒத்துவழப்புக்கு ேன்றி த ோிவிக் ப்படு ிறது.  

 

சமு ோயத் ின் ஊடோ  க ோவிட் - 19 (COVID-19) த ோற்று பரவவலத்  டுப்ப ற் ோ  ,  ப்ரோம்ப்ட்டன் 

கபருந்து கபோக்குவரத்து கசவவயில் பின்வரும் மோற்றங் ள் ேவடமுவறப்படுத் ப்படும்:  

• கபருந்து ளில் உள்ளபடியோன இருக்வ  ளின் எண்ணிக்வ யில் போ ியளவுக்க   பயணி ள் 

ஏற்றப்படுவர்; இது சமூ த் ினர் ஒருவருக்கு ஒருவர் எட்ட இருந்து பயணிப்ப ற்க யோகும். 

அ ோவது, கபருந்து ளில் போ ியளவு எண்ணிக்வ யிலோன பயணியர் ஏறிய பின்னர் அடுத்து வரும் 

ேிறுத் ங் ளில் கபருந்து ேிற் ோது தசன்றுவிடும். பயணி ள் ஏற்றப்படமோட்டோர் ள். கபருந்து 

ேிறுத் ங் ளில்  ோத் ிருக்கும் மீ ிப் பயணியவர ஏற்றிச் தசல்ல, கமலும் கபருந்து வள 

அனுப்பிவவக்  அவனத்து முயற்சி ளும் கமற்த ோள்ளப்படும்.  

https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

• அ ி  கூட்டம் இருக் ின்ற வழித் டங் ளில்  ஆர்ட்டிகுகலட்டட் (ேீளமோன த ோடர் வண்டி 

கபோன்ற) கபருந்து ள் இயக் ப்பட்டு இ ன் மூலம் கபருந் ில் இருக்கும் பயணியர் ஒருவருக்கு 

ஒருவர் எட்ட இருந்து பயணிக்  வச ி தசய்யப்படும். அ ோவது, இந்  ஆர்ட்டிகுகலட்டட் (ேீளமோன 

த ோடர் வண்டி கபோன்ற) கபருந்து ள் வழக் மோன வழித் டங் ளில் இருக்கும். கபருந்து தசன்று 

கசருமிடங் ள் பற்றிய அறிவிப்புப் பலவ  வள  வனித்து அவற்வறஉபகயோ ிக் வும்.  

• கபருந் ில் இருக்கும் பயணியர் ஒவ்தவோருவருக்கும், மற்றும் கபருந்து ஊழியர் ளுக்கும் 

மற்றவர் ளுக்கும்  இவடயில் கபோ ிய தூரம் இருப்பவ  உறு ி தசய்ய, சில இருக்வ  ளின் 

குறுக் ோ  மஞ்சள் ேிற ேோடோ  ட்டப்பட்டிருக்கும்; இந்  இருக்வ  ளில் பயணியர் 

உட் ோரகவண்டோம் என க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள்.  

கமம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவவணப்படி கபருந்து வளத்  தூய்வமப்படுத் ி அவற்ோில்  ிருமிேோசினி 

த ளிக்கும் கவவல கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முவற கபருந்து ளின் அவனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வ  வளயும்  ிருமிேோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரமோ  வவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசவவயின் இலக் ோகும். கபருந்து 

முவனயங் ள் மற்றும் ேிறுத் ங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பவடயில் 

தூய்வமப்படுத் ி  ிருமிேோசினி த ளித்து சு ோ ோரமோ  வவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர்  ங் ள் வ வசம் 

 மது உபகயோ த் ிற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி ேோசினி, வ  வளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் வள 

வவத் ிருந்து  ங் ள் வ  வள அடிக் டி  ழுவி சுத் மோ  வவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

 

ஆபத்துக் வளக்  ண் ோணிப்ப ற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ே ர அவசர ோல ேடவடிக்வ  ளுக் ோன அலுவல ம் (Brampton Emergency Measures Office) 

ஆ ிகயோருடன் கசர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் ே ர ேிர்வோ ம் தேருக் மோ  பணியோற்றி வரு ிறது. வோடிக்வ யோன 

புது   வல் ளுக் ோ  வருவ  புோியவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் கசவவ பற்றிய புதுத் 

  வல் ளுக்கு வருவ  புோியவும்: bramptontransit.com அல்லது  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டோில் 

பின்பற்றவும்.  
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 னடோ ேோட்டில் மி  விவரவோ  வளர்ந்து வரும் ே ரங் ளில் ஒன்றோன ப்ரோம்ப்ட்டன்  ன் வசத் ில் 650,000 மக் வளயும் 70,000 வணி  

அவமப்புக் வளயும் த ோண்டிருக் ிறது. ேோங் ள் தசய்யும் ஒவ்தவோரு  ோோியத் ிலும் தபோதுமக் வள மனத் ில் வவத்க  தசய் ின்கறோம். 

பல ரப்பட்ட சமு ோயத் ினர் எங் ளுக்கு வலு கசர்க் ின்றனர், மு லீட்வட ேோங் ள் ஈர்க் ிகறோம், த ோழில்நுட்போீ ியில் மற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ோீ ியிலோன புதுவமப் பவடத் லில் முன்னணி வ ிப்ப ற் ோன பயணத் ில் ேோங் ள் தசன்றுத ோண்டிருக் ிகறோம். போது ோப்போன, 

ேிவலத்து ேிற் வல்ல மற்றும் தவற்றி ரமோன  ஆகரோக் ியமிக்  ஒரு ே வரக்  ட்டவமப்ப ற் ோன வளர்ச்சிப்போவ யில் ேோங் ள் பங்கு 

வ ிக் ிகறோம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆ ியவற்றில் எங் ளுடன் இவணயுங் ள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

த ோிந்துத ோள்ளுங் ள். 

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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


 
 

 

 

         

 

 

 

ஊட  த ோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிவணப்போளர், ஊட ம் & சமு ோய  ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல் த ோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ே ரம் 

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