
 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவலின்கபோது ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் 

2020 ஆம் ஆண்டின்  னடோ  ினம் அனுசோிப்பு 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 25, 2020) – இந்  ஆண்டின்  னடோ  ினமோனது ஜூலை 1,  பு ன் ிழலமயன்று 

நி ழ் ிறது  

பீல் ப்ப்ளிக் தெல்த்  (Peel Public Health) லிருந்து தபற்ற வழி ோட்டு லின் கபோிலும், மற்றும் நமது 

குடியிருப்பு வோசி ள் மற்றும் பணியோளர் ளின் போது ோப்பு  ரு ியும், ந ோின் அரங் ம் மற்றும் 

தபோழுதுகபோக்கு மற்றும் சமு ோய லமயங் ள், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நூை க்  ிலள ள் உள்ளிட்ட  இ ர 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர வச ியலமப்பு  ட்டிடங் ள், க ோவிட் – 19 (COVID-19) த ோற்று பரவு லை முன் 

கூட்டிகய  டுப்ப ில் உ வுவ ற் ோ , அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வலர மூடப்பட்கட இருக்கும்.  

 ீயலணப்பு மற்றும் அவசர ோைச் கசலவ ள், கபோக்குவரத்துச் கசலவ ள், சட்ட அமைோக் ம், 

சோலைப்பணி ள், POA நீ ிமன்றங் ள் மற்றும் போது ோப்பு கசலவ ள் ஆ ியலவ, நமது சமூ த் ினருக்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற் ோ , வழக் ம்கபோல் த ோடர்ந்து தசயல்படும். 

 ஏக னும் விசோோிப்புக் ளுக்கு குடியிருப்பு வோசி ள் 311 அல்ைது  905.874.2000 (ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ருக்கு 

தவளியில்) என்ற எண் லள அலழக் ைோம், Brampton 311 தசயலிலய [ஆப் ஸ்கடோர்(App Store) அல்ைது 

கூ ிள் ப்கள (Google Play) யில்  ிலடக்கும்] உபகயோ ிக் ைோம்; www.311brampton.ca எனும் 

வலைத் ளத் ிற்கு வருல   ரைோம்  அல்ைது  311@brampton.ca என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பைோம். 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் அல்ைது பீல் பிரோந் ியம் த ோடர்போன  விஷயங் ளுக்கு 24/7 என்ற முலறயில் 

நோங் ள் தசயல்படு ிகறோம்; இ ில் க ோவிட் – 19  (COVID-19) த ோற்று பரவலின் கபோிைோன வோி 

 ள்ளிலவப்பு, உடல்ோீ ியோன சமூ  விை ல், மற்றும்,  பூங் ோக் ள் மற்றும்  ட்டிடங் ள் மூடியிருத் ல் 

ஆ ிய விஷயங் ள் அடங்கும். கமலும்   வல் ளுக்கு வருல  புோியவும்: www.brampton.ca/covid19. 

 னடோ  ினத்ல க் த ோண்டோடுங் ள் –ஆன்லைனில் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரவோசி ள்  னடோ  ினத்ல   ங் ள் வீடு ளில் இருந் படிகய த ோண்டோடுவ ற் ோ , ந ர 

நிர்வோ மோனது ஒரு ஆன்லைன் கூடுமிடத்ல   www.brampton.ca/canadaday என்னும் வலைத் ளத் ில் 

உருவோக் ியிருக் ிறது. ஜூலை 1 ஆம் க  ி நண்ப ல் மு ல் இரவு 10 மணி வலர குடியிருப்புவோசி ள் 

 ங் ள் குடும்ப மற்றும் நட்பு வட்டோர தசயல்போடு ள், பட்டோசு ளோைோன நி ழ்கநர வோண கவடிக்ல  

 ோட்சி, உள்ளூர்  லைஞர் ள் மற்றும் ஜூகனோ (JUNO) விருதுதபற்ற பிரபை மனி ர் ஆ ிகயோரோல் 

நி ழ்த் ப்படும் நி ழ்த்து  லை ள் மற்றும்  பைவற்லற போர்த்து அனுபவித்து ம ிழைோம். 

http://www.311brampton.ca/
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கமலும்   வல் ளுக்கு வருல   ரவும்: www.brampton.ca/canadaday. 

பட்டோசு த ோளுத்துவ ில் போது ோப்பு 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் உோிமம் ஏதும் தபறத் க லவயில்ைோமல்,  னியோர் இடங் ளில் ஓரளவுக்க  பட்டோசு 

தவடிக்  அனும ிக் ப்படு ின்ற நோன்கு நோட் ள் உள்ளன:  னடோ  ினம் என்பது, அவற்றில்  ஒன்றோகும். 

மற்றலவ விக்ட்கடோோியோ  ினம்,  ீபோவளி மற்றும் புத் ோண்டு  ினம் ஆ ியலவ ஆகும்.  

குறு ிய தூர கவடிக்ல  பட்டோசு என்பது,  ீப்பற்றியதும் 3 மீட்டர் ள் (10 அடி) தூரம் மட்டுகம 

தசல்ைக்கூடிய வல  ளோகும் (உ ோரணமோ ,  லரச் சக் ரம், புஸ்வோணம், ல ச் சக் ரம் மற்றும் 

தவடி ள்).  மற்ற ரோக்த ட் வல  பட்டோசு ளுக்கு ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் அனும ியில்லை. வீ ி ளிகைோ, 

பக்  வோட்டு நலடபோல  ளிகைோ, ந ோின் பூங் ோக் ளிகைோ அல்ைது ந ரோட்சி மற்றும் பள்ளி 

இருப்பிடங் ளிகைோ இந்  பட்டோசு தவடித் ல் தசய்ய ந ரவோசி ளுக்கு அனும ியில்லை என்பல  ந ர 

நிர்வோ ம் நிலனவூட்டு ிறது.  

குறு ிய தூரம் தசன்று தவடிக் க் கூடிய பட்டோசு லள உபகயோ ிக்கும்கபோது, குடியிருப்பு வோசி ள் பின் 

வரும் முன்தனச்சோிக்ல  லளப் பின்பற்ற கவண்டும்: 

•  ீலய அலணக்கும் வி மோ  ஒரு போத் ிரம் நிலறய  ண்ணீர் லவத்துக்த ோள்ள கவண்டும் அல்ைது 

 ண்ணீர் வரக்கூடிய குழோய் அரு ில் லவத்துக்த ோள்ள கவண்டும் 

• மத் ோப்புக் ள் அல்ைோ ,  தவடிக் க் கூடிய ஒரு பட்டோசு கபோன்றவற்லற ஒருகபோதும் ல யில் 

பிடித்து பற்ற லவக் ைோ ோது. 

• மற்றவர் லள கநோக் ி பட்டோசு லள வீசோ ீர் ள் அல்ைது  ோட்டோ ீர் ள் 

• மத் ோப்புக் ள் எோிந்து முடிந்  பின்னர் அவற்லற அப்புறப்படுத்தும் முன்போ   ண்ணீர் நிலறந்  

ஒரு போத் ிரத் ில் இடவும். 

• அப்புறப்படுத்தும் முன்போ  அலனத்து பட்டோசு வல  ளும் குளிர்விக் ப்பட கவண்டும் 

 

தசல்ைப்பிரோணி ள் பட்டோசு ளுக்கு பயப்படுபலவ, ஆ கவ ஒவ்தவோருவரும்  ங் ள் அண்லட அயலுக்கு 

தசல்லும் முன்போ   ங் ள் தசல்ைப்பிரோணி லள போது ோப்போன ஒரு இடத் ில் விட்டுச் தசல்ை 

நிலனவூட்டப்படு ிறோர் ள். இரவில் பட்டோசு தவடிப்ப ின்  ோரனமோ  தசல்ைப்பிரோணி ள் பயப்படும் 

என்ப ோல்,  தபோழுது சோய்வ ற்கு முன்போ கவ அவரவர் தசல்ைப்பிரோணி லள  ழிப்பலறக்கு த ோண்டு 

தசண்று, பின்னர் இரவு கநரத் ில் வீட்டிற்குள்ளோ  பத் ிரமோன இடத் ில் விட்டுச் தசல்லுமோறு குடியிருப்பு 

வோசி லள, ப்ரோம்ப்ட்டன் விைங்கு ள் நை கசலவ அலமப்பினர் ஆகைோசலன கூறு ிறோர் ள்.  

ஒவ்தவோரு வருடமும், பட்டோசு விற்பலனயோளர் ள் அலனவரும், அவற்லற விற்பலன தசய்ய உோிமம் 

தபறும் முன்போ  ந ர நிர்வோ ம் அளிக் ின்ற பயிற்சிலய கமற்த ோள்ள கவண்டும். இந்  வருடம் எந்  

பயிற்சி ளும் நடத் ப்படவில்லை மற்றும் எந்  உோிமமும் அளிக் ப்படவில்லை. ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ோினுள்ளோ  பட்டோசு ள் விற்பலன ஏக னும்  லட ளில் நலடதபறுவல ப் போர்க்கும் ந ர வோசி ள் 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

அதுபற்றி ப்ரோம்ப்ட்டன் 311 (Brampton 311)எனும் தசயலி மூைமோ கவோ, ஆன்லைனிகைோ அல்ைது 311 

எனும் எண்லண அலழத்க ோ பு ோர் த ோிவிக் ைோம். க ோவிட் – 19  த ோற்று பரவல் சமயத் ில் பத்துக்கும் 

கமற்பட்ட நபர் ள் ஒரு தபோது இடத் ில் கூடுவது பற்றி  வலை த ோிவிக் கவோ, அல்ைது  

 லடதசய்யப்பட்ட பட்டோசு லள எவகரனும் தவடித் ோகைோ  சர்வீஸ் ப்ரோம்ப்ட்டன் ( Service Brampton) 

அலமப்லப அலழக்குமோறு ந ரவோசி ள் அறிவுறுத் ப்படு ிறோர் ள். 

க ோவிட் 19- த ோற்று பரவலின்கபோது,  ற்கபோல ய உடல் ஆகரோக் ியம் மற்றும் போது ோப்பு பற்றிய 

  வல் ளுக்கு வருல  புோியவும்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து 

 னடோ  ினம் அன்று, ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவயோனது, ஞோயிற்று ிழலமயன்று 

அட்டவலணப்படி, அக  சமயத் ில் சிை வழித் டங் ள் ரத்து தசய்யப்பட்டு தசயல்படும். 

அலனத்து கபருந்து முலனயங் ளிலும் வோடிக்ல யோளர் கசலவ  வுன்ட்டர் ள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

ப்ரமீலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் க ட்கவ மற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்து முலனயங் ள் இருக்கும் பகு ி 

தசயல்படு ின்ற கநரமோனது,  ோலை 6 மணி மு ல் இரவு 9 மணி வலர.த ோடர்புக் ோன லமயமோனது 

 ோலை 6 மணி மு ல் இரவு 9 மணி வலர  ிறந்க  இருக்கும்; இந்  கநரத் ில் உ வி ளும்  ிலடக்கும்; 

அலழப்ப ற் ோன எண் 905 874 2999 

கமம்படுத் ப்பட்ட  ோை அட்டவலணப்படி கபருந்து லளத்  தூய்லமப்படுத் ி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 

த ளிக்கும் கவலை கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முலற கபருந்து ளின் அலனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அலனத்து இருக்ல  லளயும்  ிருமிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரமோ  லவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசலவயின் இைக் ோகும்.  ற்சமயம் 

கபருந்து ள் 24 மணிக்கு ஒருமுலற  ிருமிநோசினி த ளிக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முலனயங் ள் மற்றும் 

நிறுத் ங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட  ினசோி அடிப்பலடயில் தூய்லமப்படுத் ி  ிருமிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரமோ  லவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர்  ங் ள் ல வசம்  மது உபகயோ த் ிற் ோ  

இதுகபோன்ற   ிருமி நோசினி, ல  லளக்  ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் லள லவத் ிருந்து  ங் ள் ல  லள 

அடிக் டி  ழுவி சுத் மோ  லவத் ிருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள் 

ஜூலை 2 ஆம் க  ி வியோழக் ிழலம துவங் ி, கபருந்துக்  ட்டனம் தசலுத்து ல் மற்றும் கபருந் ின் 

முன்வோசல் வழியோ  கபருந் ில் ஏறு ல் மீண்டும் அமலுக்கு வரு ிறது. தபோதுப்கபோக்குவரத்து ளில்  முக்க் 

 வசம் அணிவது  ட்டோயம் என  பீல் பப்ளிக் தெல்த் அலமப்பு மற்றும் ஒன்ட்கடோிகயோ அரசோங் ம் 

போிந்துலரத் படியோல், ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து இயக் ப்பணியோளர் ளும் பயணி ளும் 

கபருந்து முலனயங் ள் மற்றும் கபருந் ில் இருக்கும்கபோது,  மருத்துவம் அல்ைோ  மு க்  வசம்  அணிவது 

ஜூலை2 மு ல்  ட்டோயமோகும். 

 

வழி டங் ள் மற்றும்  ோை அட்டவலண பற்றிய   வல் ளுக்கு  905.874.2999 என்ற எண்லண 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C96bc26959b6e42fcbd8808d819130b74%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286916877205918&sdata=hAEQaUOcIO5QSQVPTNPx38zY5RwK%2F%2BFzRiU9xPGIep4%3D&reserved=0


 

 

அலழக் வும் அல்ைது www.bramptontransit.com க்கு வருல  புோியவும். அடுத்  கபருந்து வரும் கநரத்ல  

அப்கபோல க் ப்கபோக   அறிய  உங் ள் ஸ்மோர்ட்ஃகபோன் அல்ைது இ ர தமோலபல் சோ னத் ில் 

nextride.brampton.ca என்னும் வலைத் ளத் ிற்கு தசல்ைவும். பயணத் ிட்டம் தசய்வ ற் ோன இ ர 

குறிப்பு ள் தபற   www.triplinx.ca  வருல   ரவும் அல்ைது கூ ிள் கமப்ஸ் ( Google Maps) தசல்ைவும்.. 

பூங் ோக் ள் மற்றும் தபோழுதுகபோக்கு   

 ிறந் ிருக் ின்ற மற்றும் மூடப்பட்டுள்ள பூங் ோக் ள் மற்றும் தபோழுதுகபோக்கு வச ி ள் பற்றிய 

பட்டியலுக்கு, இங்கு க்ளிக் தசய்யவும். 

உங் ள் முழு உடல்  கு ிலய  ச்சி மோ  லவத் ிருங் ள்;  ோ ி ப்பூக் ள்,  ோ ி  தபோம்லம ள் தசய்து 

போருங் ள்; படங் ள் வலரவ ில் க ர்ச்சி தசய்து த ோள்ளுங் ள்; ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ  

அலுவைர் ளோல் போசத்துடன் வழங் ப்படு ின்ற நி ழ்நிலை பயிற்சித்  ிட்டமோ ிய தரக் அட் கெோம் (Rec 

At Home) வழியோ  சுயமோ  பயிற்சி தசய்துத ோள்ளுங் ள்! தரக் அட் கெோம் (Rec At Home)  ளமோனது  

www.brampton.ca/recreation என்னும் வலைத் ளத் ில்  ிலடக் ின்றது. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை ம்  

க ோவிட் 19 த ோற்று பரவலை முன் கூட்டிகய  டுக்குமு மோ , ப்ரோம்ப்ட்டன் நூை   ிலள ள் அலனத்தும் அடுத்  

அறிவிப்பு வரும் வலர மூடப்படு ின்றன. எங் ளுலடய டிஜிட்டல்  யோோிப்புக் ள், நி ழ்ச்சி ிட்டங் ள் மற்றும் 

கசலவ ள் பற்றிய   வல் ளுக்கு வருல  புோியவும்: www.bramptonlibrary.ca அல்ைது info@bramlib.on.ca. க்கு 

மின்னஞ்சல் தசய்யவும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விைங்கு ளுக் ோன கசலவ ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் விைங்கு ள்  ோப்ப ம்  னடோ  ினம் அன்று மூடப்பட்டிருக்கும்.   

சோலை ளில் விைங்கு ள்  ட்டுப்போடு என்பது  ிங் ள் மு ல் தவள்ளி வலர  ோலை 7 மணி மு ல் இரவு 10 

மணி வலரயும்,  சனி, ஞோயிறு மற்றும் விடுமுலற நோட் ளில்  ோலை 8 மணி மு ல் மோலை 6:30 மணி 

வலரயும் அமலில் இருக்கும்; இது பின் வரும் அலழப்புக் ளுக்கு மட்டுகம தசவிசோய்க் ப்படும்: 

 

• கநோயுற்ற/ ோயப்பட்ட/ஆக்கரோஷமோன வீட்டு மற்றும்  ோட்டு விைங்கு லள பிடித்து தசல்லு ல் 

• ஆக்கரோஷமோன விைங்கு 

• சுற்றித் ிோியும் நோய் 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

• நோய்க் டி விசோரலண 

• அலடபட்ட த ருநோலயப் பிடித்து தசல்லு ல் 

• இறந்து  ிடக்கும் விைங் ிலன அ ற்று ல் 

 

இந்  கநரங் ளுக்கு அப்போல், அவசர  ோை அலழப்புக் ளுக்கு மட்டுகம விைங்கு  ட்டுப்போட்டு 

அலமப்பினர் தசவிசோய்ப்போர் ள். 

 

 

 

ஊட  த ோடர்பு  

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிலணப்போளர், ஊட ம் & சமு ோய  ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ியோன   வல் த ோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

  

 

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

