
 

 

ஜூன் 22 ஆம் தேேி முேல் பெரும்ொலான தெருந்து முனனயங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து 

தொக்குவரத்து வாடிக்னகயாளர் தேனவ  கவுன்ட்டர்கள் ேிறக்கப்ெட இருக்கின்றன  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 19, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பொதுமக்களுக்காக மீண்டும் ேிறக்கப்ெட்டு, 

மீட்ேி பெறுவேற்கான ேிட்டத்ேின் ஒரு அங்கமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்ேின் ப்ரமீலியா, 

ப்ராம்ப்ட்டன் தகட்தவ மற்றும் டவுண்டவுன் தெருந்து முனனயங்களில்  வாடிக்னகயாளர் தேனவ 

னமயங்கள் மீண்டும் ேிறக்கப்ெடும். ட்ாினிட்டி காமன் படர்மினல் ஆனது உடல்ாீேியான ேமூக விலகனலக் 

கனடப்ெிடிப்ெேற்குப் தொதுமான இடவேேி இல்லனமயால் மூடப்ெட்தட இருக்கும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து முனனயங்களில்   குனறந்ே அளதவ இட வேேி இருப்ெேன் காரணமாக, ெின்வரும் 

தெருந்து முனனயங்களில் ொிவர்த்ேனனகளுக்காக வாடிக்னகயாளர் தேனவ னமயங்களும், 

ெயன்ொட்டிற்காக தகட்தவ ஆன் ேி தகா  (Gateway on the Go) மற்றும் கழிப்ெனறகள் ேிறந்ேிருக்கும்.  

 

வாடிக்னகயாளர் தேனவ னமய கவுன்ட்டர்கள் பேயல்ெடும் தநரங்கள் ெின் வருமாறு: 

 

ப்ரமீலியா முனனயம் 

• ேிங்கள் முேல் பவள்ளி வனர: கானல  6 முேல் இரவு 8 மணி வனர 

• ேனிக்கிழனம: கானல 9 மணி முேல் மானல 6 மனி வனர 

• ஞாயிற்றுக்கிழனம: முற்ெகல் 11 மணி முேல் மானல 6 மணி வனர 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தகட்தவ முனனயம் 

• ேிங்கள் முேல் பவள்ளி வனர: கானல  6 முேல் இரவு 8 மணி வனர 

• ேனிக்கிழனம: கானல 9 மணி முேல் மானல 6 மணி வனர 

• ஞாயிற்றுக்கிழனம: முற்ெகல் 11 மணி முேல் மானல 6 மணி வனர 

 

டவுண்டவுன் முனனயம் 

• ேிங்கள் முேல் பவள்ளி வனர: கானல  7 முேல் மானல 7 மணி வனர 

• ேனிக்கிழனம: கானல 9 மணி முேல் மானல 6 மணி வனர 

• ஞாயிற்றுக்கிழனம: மூடப்ெட்டிருக்கும் 

 

நகர நிர்வாகமானது ேமுோயத்ேின் உடல் ஆதராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்ெினன, அதுவும் குறிப்ொக 

தகாவிட் – 19 போற்று ெரவல் காலத்ேில், மிகத் ேீவிரமான விஷயமாக கருதுகிறது.  வாடிக்னகயாளர் 



 

 

தேனவ னமய கவுன்ட்டர்கள் மீண்டும் ேிறக்கும்தொது ெின்வரும் ொதுகாப்பு நடவடிக்னககள் அமலில் 

இருக்கும். 

 

• உடல்ாீேியான ேமூக இனடபவளியாக 2 மீட்டர் தூரம் கனடப்ெிடிக்கப்ெடும். வாடிக்னகயாளர் 

தேனவ னமய கவுன்ட்டர்களுக்கான வாினேயில் காத்ேிருக்கும்தொது, 2 மீட்டர் தூரம் 

ஒருவருக்பகாருவர் ேள்ளிதய இருக்கதவண்டும்; இது ெற்றி வலியுறுத்தும் வனகயில், அறிவிப்பு 

ெலனககள் னவக்கப்ெடும். 

• தெருந்து முனனயங்களில் உடல்ாீேியான ேமூக விலகனலக் கனடப்ெிடிப்ெேற்கான 

நடவடிக்னககனள எடுத்துனரக்கவும் ெயணிகளுக்கு நினனவூட்டவும் ேனி ெணியாளர்கள் 

இருப்ொர்கள். 

• ஒவ்பவாரு முனனயமும் உள்நுனழய மட்டுதம, மற்றும் பவளிதயறுவேற்கு மட்டுதம, என ேனித்ேனி 

வாேல்கனளக் பகாண்டிருக்கும், இது அனுமேிக்கப்ெடும் இடங்களில் மட்டுதம இப்ெடி இருக்கும்  

• வாடிக்னகயாளர் தேனவ னமய கவுன்ட்டர்கள்  மற்றும் ெின் தெட்கள் (pin pads) மீது அடிக்கடி 

கிருமிநாேினி பேளிக்கப்ெடும். 

 

மூத்ேகுடிமக்கள் தொக்குவரத்து பேய்வேற்கான வேேியளிப்ெதுதவ நகர நிர்வாகத்ேின் முன்னுாினம 

பகாண்ட விஷயமாகும்; இேில் தகாவிட்-19 போற்றுெரவலின் ோக்கமும் தேர்ந்ேிருக்கும் ேமயத்ேில், 

மூத்ேகுடிமக்களுக்கான, பேயல்ொட்டில் இருக்கின்ற, ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து அனடயாள 

அட்னடகளின் காலாவேி தேேி காலவனரயின்றி ஒத்ேி னவக்கப்ெடுகிறது.  

 

க்ளார்க் மற்றும் ோண்டல்வுட்  தெருந்து முனனய கட்டிடங்கள் பொதுமக்கள் ெயன்ொட்டிற்கு மூடப்ெட்தட 

இருக்கும்.  

 

ேரக்கிருப்பு ேீரும் வனர தெருந்து ெயணிகளுக்கு இலவே முகக் கவேங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகனர  பொதுமக்களுக்காக மீண்டும் ேிறந்துவிடுேல் மற்றும் மீட்ேி பெறுவேற்கான 

நடவடிக்னகயின் முேல் அடியாக, ேரக்கிருப்பு ேீரும் வனர ேனது ெயணிகளுக்கு மருத்துவம்-அல்லாே 

100,000 இலவே முகக் கவேங்கனள ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து நிர்வாகம் வினிதயாகிக்கும்.   

மருத்துவம்-அல்லாே இந்ே இலவே முகக் கவேங்கனள, ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து 

நிர்வாகத்ேின் ப்ரமீலியா, ப்ராம்ப்ட்டன் தகட்தவ மற்றும் டவுண்டவுன் முனனயங்களில் ஜூன் 22 இல் 

முடிகின்ற வார இறுேியில் நிர்வாகத்ேினால் வினிதயாகிக்கப்ெடும்.  

 

தெருந்துக் கட்டணம் பேலுத்துேல், முன் வாேல் வழியாக தெருந்ேில் ஏறுேல் மற்றும் மருத்துவம் அல்லாே 

முகக் கவேங்கள் –ஜூனல 2 முேல் அமல்ெடுத்ேல் 

 



 

 

ஜூனல 2 ஆம் தேேி வியாழக்கிழனம துவங்கி தெருந்துக் கட்டணம் பேலுத்துேல் மற்றும் முன் வாேல் 

வழியாக தெருந்ேில் ஏறுேல் ஆகியனவ மீண்டும் பேயல்ொட்டுக்கு பகாண்டுவரப்ெடும். பீல் ெப்ளிக் 

பெல்த் மற்றும் ஒன்ட்தடாிதயா அரோங்கம் ஆகியவற்றின் கண்டிப்ொன ொிந்துனரயின் தொில் பொதுப் 

தொக்குவரத்து தெருந்து ெயணிகள் முகக் கவேம் அணிவது கட்டாயம் என்ெோல், ெயணிகள் 

தெருந்துகளிலும் தெருந்து முனனயங்களிலும் இருக்கும்தொது மருத்துவம்-அல்லாே முகக் கவேம் அணிவது 

ஜூனல 2 ஆம் தேேி முேல் கட்டாயமாகும். 

 

முகக் கவேம் அணிவது கட்டாயம் எனும்தொது, இளம் குழந்னேகளும் முகக் கவேம் அணிய இயலாே 

மாற்றுத்ேிறனாளிகள் மற்றும் இேர மருத்துவ நினலனம பகாண்டவர்கள் இனே அணியத் தேனவயில்னல.   

 

போடுேல் இல்லாே வனகயில் ெணம் பேலுத்துவேற்காக ெயணிகள் ேங்களின் ப்பரஸ்ட்தடா (PRESTO) 

கார்டு ெயன்ெடுத்ேி தெருந்து கட்டணம் பேலுத்ே ஊக்குவிக்கப்ெடுகிறார்கள். இன்னமும் பராக்கப்ெணம் 

பேலுத்ேிக்பகாண்டிருக்கும் ெயணிகள் வாடிக்னகயாளர் தேனவ கவுன்ட்டர்களில் இருந்து ப்பரஸ்ட்தடா 

(PRESTO) கார்டு பெற்றுக்பகாள்ள உற்ோகப்ெடுத்ேப்ெடுகிறார்கள்.  ஜூன் 22 ஆம் தேேி துவங்கி 

குறிப்ெிட்ட ேில காலம் மட்டுதம $6 ப்பரஸ்ட்தடா (PRESTO) கார்டுக்கான கட்டணத்னே நாங்கள்  

ேள்ளுெடி பேய்யவிருக்கிதறாம்.  

 

தகாவிட்- 19 போற்று ெரவலுக்கு எேிரான ொதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 

 

முகக் கவேம் அணிந்ேிருந்ோலும் கூட, தெருந்துகள், முனனயங்கள் மற்றும் ெஸ் நிறுத்ேங்களில் ெயணிகள் 

ஒருவருக்பகாருவர் குனறந்ேது 2 மீட்டர் (6 அடி)  இனடபவளி விட்டு போடர்ந்து உடல் ாீேியான ேமூக 

விலகனலக் கனடப்ெிடிக்குமாறு நகர நிர்வாகம் ெயணிகனளக் தகட்டுக்பகாள்கிறது. தெருந்து ெயணியர் 

ேங்கள் னகவேம் ேமது உெதயாகத்ேிற்காக இதுதொன்ற  கிருமி நாேினி, னககனளக் கழுவும் சுகாோர 

பொருட்கனள னவத்ேிருந்து ேங்கள் னககனள அடிக்கடி கழுவி சுத்ேமாக னவத்ேிருக்க தகட்டுக் 

பகாள்ளப்ெடுகிறார்கள் மற்றும் இருமுேல், தும்முேலின்தொது ேங்கள் முழங்னககளில் முகம் புனேத்து 

இருமதவா தும்மதவா பேய்யும்ெடி தகட்டுக்பகாள்ளப்ெடுகிறார்கள். 

 

        

தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட கால அட்டவனணப்ெடி தெருந்துகனளத்  தூய்னமப்ெடுத்ேி அவற்றில் கிருமிநாேினி 

பேளிக்கும் தவனல தமற்பகாள்ளப்ெடும்.  ஒவ்பவாரு 48 மணிக்பகாரு முனற தெருந்துகளின் அனனத்து 

ெரப்புகள், இயக்குெவர் அமருமிடம் மற்றும் அனனத்து இருக்னககனளயும் கிருமிநாேினி பேளித்து 

சுகாோரமாக னவப்ெதே  ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து தேனவயின் இலக்காகும். ேற்ேமயம்  

பெரும்ொலான தெருந்துகளில்  24 மணி தநரத்ேிற்கு ஒருமுனற கிருமிநாேினி பேளிக்கப்ெடுகின்றன.  

தெருந்து முனனயங்கள் மற்றும் நிறுத்ேங்களில் உள்ள தமற்ெரப்புகளும்கூட ேினோி அடிப்ெனடயில் 

தூய்னமப்ெடுத்ேி கிருமிநாேினி பேளித்து சுகாோரமாக னவக்கப்ெடும்.  

 



 

 

பீல் ப்ப்ளிக் பெல்த் அனமப்ெின் வழிகாட்டுேல்களுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வாேிகள் ஒவ்பவாருவரும், 

குறிப்ொக, உடல்ாீேியான ேமூக விலகனலக் கனடப்ெிடிப்ெது ேற்று ேவாலான விஷயமாக இருக்கும் 

இடங்களில்,  மருத்துவம் அல்லாே முகக் கவேங்கனள அணிய உற்ோகப்ெடுத்துகிறது. ஆெத்துக்கனள 

போடர்ந்து கண்காணிப்ெேற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் பீல் ெப்ளிக் பெல்த் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

அவேரநினல தமலாண்னம அலுவலகம் ஆகியவற்றுடன்  பநருக்கமாக பேயல்ெடுகிறது. வழக்கமான 

புதுப்ெிப்புகளுக்கு www.brampton.ca/covid19  ஐப் ொர்னவயிடவும், www.bramptontransit.com க்கு 

வருனக ேரவும்  அல்லது தேனவ புதுப்ெிப்புகளுக்காக ட்விட்டாில் @bramptontransit ஐப் ெின்ெற்றவும். 

தகள்விகள் ஏதுமிருப்ெின் ப்ராம்ப்ட்டன் தெருந்து தொக்குவரத்து அனமப்ெின் போடர்பு னமயத்னே 

906.874.2999 என்ற எண்ணில் போடர்பு பகாள்ளலாம். 

  

 
 

 

ஊடக போடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்ொளர், ஊடகம் & ேமுோய ஈடுொடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் ொிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

