
 

 

 க ோவிட் -19 ததோற்று பரவலின் எதிதரோலியோ  ஜூன் 15 ஆம் கததி முதல் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கேவவயில் மோற்றங் ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 9, 2020) – ந ரத்வத மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மீட்ேிக் ோன திட்டத்தின் ஒரு 

அங் மோ , ஜூன் 15  திங் ட் ிழவம ததோடங் ி, அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வவர கபருந்து கேவவ ள் 

பின்வருமோறு மோற்றப்படும். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவரத்து கபருந்து வழித்தடங் ள் ஜூன் 15 ஆம் கததி முதல் இயங்கும்; இது    நமது 

ந ோின் மக் வை, நமது கபருந்து கபோக்குவரத்துக்  ட்டவமப்போனது, திறம்பட இடம் விட்டு இடம் 

த ோண்டு தேல்ல வவப்பவத உறுதி தேய்வதற்க யோகும். வ வேம் இருக்கும் கபருந்து வைக் த ோண்டு 

இந்த கேவவ வைச் தேய்ய மி ச்ேிறந்த முயற்ேி ள் எடுக் ப்படும். 

• 501 ஸூம் க்வீன் 

• 502 ஸூம் தமயின் 

• 511/511A ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் 

• 1/1A க்வீன் 

• 2 தமயின் 

• 3 தமக்லோலின் 

• 4/4A ேிங்க்வோ வ்ஸி 

• 5/5A தபோதவய்ர்ட் 

• 6 கஜம்ஸ் கபோட்தடர் 

• 7/7A த ன்னடி 

• 8 தேன்ட்டர் 

• 9 கவோட்தடன் 

• 10 ேவுத் இண்டஸ்ட்ோியல் 

• 11/11A ஸ்டீல்ஸ் 

• 14/14A கடோர்ப்ரம் 

• 15 ப்ரமீலியோ 

• 18 டிக்ஸீ 

• 20/20A ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ோியல் 

• 23 ஸோண்டல்வுட் 

• 26 மவுண்ட் ப்தைஸண்ட் 

• 29 வில்லியம்ஸ் போர்க்கவ 



 

 

• 30 ஏர்கபோர்ட் கரோட் 

• 31 தமக்வீன் 

• 35 க்ைோர்க்கவ 

• 50 க ோர் கரோட் 

• 51 ஹியர்ஃகபோர்ட் 

• 52 தமக்மர்ச்ேி 

• 53 கர லோஸன் 

• 56  ிங் ங்கனோல் 

• 57 ேோகரோதலய்ஸ் 

• 60 மிஸ்ஸிஸ்ஸோ  

• 115 பியர்ஸன் ஏர்கபோர்ட் எக்ஸ்ப்ரஸ் 

க ோவிட்-19 ததோற்று பரவல்  ோரணமோ  மூத்த குடிமக் ள்  ID மற்றும் மி  மூத்தவர் ளுக் ோன அட்வட ள் 

வழங் ப்படுவதில்வல. வோடிக்வ யோைர் ள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வவர தங் ள்  ோலோவதியோன 

அட்வட வைகய பயன்படுத்தலோம். 

வோடிக்வ யோைர் கேவவ  வுன்டர் ள் மூடப்பட்டுள்ைன என்பவத நிவனவுபடுத்து ிகறோம். ப்ரமீலியோ,  

ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ மற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்து முவனயங் ள்  ோவல 6 முதல் இரவு 9 மணி வவர 

பணியோற்றும்.  

தற்கபோது புழக் த்தில் உள்ை கேவவ ள் மற்றும் அவற்றின்  ோல அட்டவவண ளுக்கு வருவ  

தரவும்:  www.bramptontransit.com  

க ோவிட்-19 (COVID-19) போது ோப்பு நடவடிக்வ  ள் 

கமம்படுத்தப்பட்ட  ோல அட்டவவணப்படி கபருந்து வைத்  தூய்வமப்படுத்தி அவற்றில்  ிருமிநோேினி 

ததைிக்கும் கவவல கமற்த ோள்ைப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முவற கபருந்து ைின் அவனத்து 

கமற்பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வ  வையும்  ிருமிநோேினி ததைித்து 

சு ோதோரமோ  வவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேவவயின் இலக் ோகும். தற்ேமயம்  

தபரும்போலோன கபருந்து ைில்  24 மணி கநரத்திற்கு ஒருமுவற  ிருமிநோேினி ததைிக் ப்படு ின்றது.  

கபருந்து முவனயங் ள் மற்றும் நிறுத்தங் ைில் உள்ை கமற்பரப்பு ளும்கூட தினேோி அடிப்பவடயில் 

தூய்வமப்படுத்தி  ிருமிநோேினி ததைித்து சு ோதோரமோ  வவக் ப்படும்.  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5d2a04dcdf6646f0a56408d80c902695%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637273161291347075&sdata=0V5vNel0%2Bk5LbFdFv9H%2BFtWD8F9kwCuwFhA7nkaExio%3D&reserved=0


 

 

தபோதுப் கபோக்குவரத்து கபருந்து ைில் பயணிக்வ யில் மருத்துவம் அல்லோத மு க்  வேங் வை அணிய 

கவண்டும் என்ற  பீல் ப்ப்ைிக் தஹல்த் அவமப்பு மற்றும் ஒன்ட்கடோிகயோ அரேோங் த்தின் போிந்துவர வைத் 

ததோடர்ந்து, இந்த இக் ட்டோன ேமயத்தில், பயணி ள் கபருந்து ைில் மற்றும் கபருந்து முவனயங் ைில் 

இருக்கும்கபோது மருத்துவம் அல்லோத மு க்  வேங் வை அணிய  வலியுறுத்தி போிந்துவரக் ப்படு ிறோர் ள்.  

ஜூவல 2 ஆம் கததி கபருந்துக்  ட்டணம் வசூலிப்பது மீண்டும் துவங்  இருக்கும்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டன் 

கபருந்து கபோக்குவரத்து பயணி ளும் அவற்வற இயக்குபவர் ளும் மருத்துவம் அல்லோத மு க் 

 வேங் வை அணிவது  ட்டோயமோ  இருக்கும். கமலும் த வல் ளுக்கு  இங்கு க்ைிக் தேய்யவும்.  

கபருந்து முவனயங் ைில் மற்றும் கபருந்து நிறுத்தங் ைில் பயணி ள் மு க்  வேங் வை 

அணிந்திருந்தோலும் கூட உடல்ோீதியோன ேமூ  வில வலக்  வடப்பிடிக்குமோறு ந ர நிர்வோ ம் 

வலியுறுத்து ிறது.  கபருந்து பயணியர் தங் ள் வ வேம் தமது உபகயோ த்திற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி 

நோேினி, வ  வைக்  ழுவும் சு ோதோர தபோருட் வை வவத்திருந்து தங் ள் வ  வை அடிக் டி  ழுவி 

சுத்தமோ  வவத்திருக்  க ட்டுக்த ோள்ைப்படு ிறோர் ள் மற்றும் இருமுதல் , தும்முதலின்கபோது தங் ள் 

முழங்வ  ைில் மு ம் புவதத்து இருமகவோ தும்மகவோ தேய்யும்படி க ட்டுக்த ோள்ைப்படு ிறோர் ள்.  

க ோவிட்-19  ததோற்றுப் பரவலின்கபோது, ஆபத்துக் வை ததோடர்ந்து  ண் ோணிப்பதற் ோ , ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ர நிர்வோ மோனது, பீல் பப்ைிக் தஹல்த் மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் அவேரநிவல கமலோண்வம அலுவல ம் 

ஆ ியவற்றுடன்  தநருக் மோ  தேயல்படு ிறது.  வழக் மோன புதுப்பிப்பு ளுக்கு 

www.brampton.ca/covid19  ஐப் போர்வவயிடவும், www.bramptontransit.com க்கு வருவ  தரவும்  அல்லது 

கேவவ புதுப்பிப்பு ளுக் ோ  ட்விட்டோில் @bramptontransit ஐப் பின்பற்றவும். க ள்வி ள் ஏதுமிருப்பின் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து அவமப்பின் ததோடர்பு வமயத்வத 906.874.2999 என்ற எண்னில் 

ததோடர்பு த ோள்ைலோம். 
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ஊட  ததோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிவணப்போைர், ஊட ம் & ேமுதோய ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் போிமோற்றம்  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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