
 

 

  

க ோவிட்-19 ததோற்று பரவலை எதிர்த ோள்ளுமு மோ  கூடுதல் சு ோதோரம் மற்றும் 

போது ோப்பு நடவடிக்ல  லை ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் அறிமு ம் தெய் ிறது  

 

 மோ ோண அரெின் வழி ோட்டுதலைப் பின்பற்றி  மீட்ெிக் ோன  மோற்றியலமக் ப்பட்ட 2 ஆம் 

நிலைக்குள் ந ரம் நுலழ ிறது 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (அக்கடோபர் 9, 2020) – பீல் ப்ப்ைிக் தெல்த் அலமப்பின் போிந்துலர ளுக்கு ஏற்பவும் 

மோ ோண அரெின் இன்லறய அறிவிப்பிலனத் ததோடர்ந்தும், ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரமோனது 

மோற்றியலமக் ப்பட்ட 2 ஆம் நிலைக்குள் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் நுலழ ிறது; இது க ோவிட்-19 

ததோற்றுப்பரவலின் கவ த்லதக் குலறப்பதற்க யோகும். 

 

அக்கடோபர் 1 ஆம் கததி 2020 ெனிக் ிழலம நள்ைிரவு  12.01  லிருந்து பின்வரும் சு ோதோர மற்றும் 

போது ோப்பு நடவடிக்ல  ள் 28 நோட் ளுக்கு அமலில் இருக்கும் மற்றும் ’நோட் ள் கபோ ப்கபோ ’ 

மீள்போர்லவ தெய்யப்படும்: 

 

ெிற்றுண்டிய ங் ள், மதுபோர் ள் மற்றும் உணவு நிறுவனங் ள் 

 

க ோவிட் ததோற்றுப்பரவலின் கவ த்லதக் குலறக்  உதவுவதற் ோ , அக்கடோபர் 1 ஆம் கததி 2020 

ெனிக் ிழலம நள்ைிரவு 12.01  லிருந்து, ததோகுப்போ  இருக்கும் உணவுக் லட ள் உள்ைிட்ட 

ெிற்றுண்டிய ங் ள், மதுபோர் ள் மற்றும் உணவு நிறுவனங் ள் உட்புறமோ  உட் ோரலவத்து உணவு 

போிமோறும் கெலவ லை நிறுத்திவிட கவண்டும். தபோட்டைம்  ட்டி எடுத்துச் தெல்லுதல் மற்றும் உணலவ 

வோங் ிக்த ோண்டு தவைியில் இருந்தபடி உண்பது அனுமதிக் ப்படு ிறது.  

 

பீல் பகுதி குடியிருப்பு வோெி லைக்  ோப்பதற் ோ  தன்னோர்வமோ கவ தபோது நை எண்ணத்துடன் இந்த 

நடவடிக்ல லய தோங் ைோ கவ  பை ெிற்றுண்டிய ங் ள், மதுபோர் ள் மற்றும் உணவு நிறுவனங் ள் 

தெய்ய முன் வந்திருக் ிறோர் ள்; ஆனோலும் மோ ோண அரெின் மற்றும் பீல் பகுதியின் போிந்துலர ளுக்கு 

இணங் ோதிருக்கும் எந்த வணி மும் சு ோதோரப் போது ோப்பு மற்றும் பிரச்ெோரச் ெட்டத்தின்  ீழோன 

நடவடிக்ல  ளுக்கு ஆைோ  கநரும். 

 

உணவ ங் ைில் இருந்து தபோட்டைம்  ட்டி எடுத்துச் தெல்லும் வெதிலய ந ரவோெி ள் உபகயோ ித்து 

உள்ளூர் உணவு நிறுவனங் ளுக்கு தங் ள் ஆதரலவ நல்குமோறு ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் 

க ட்டுக்த ோள் ிறது.  

 

கமைதி  அலமப்புக் ள் மூடப்படு ின்றன  

 



 

 

அக்கடோபர் 1 ஆம் கததி 2020 ெனிக் ிழலம நள்ைிரவு 12.01  லிருந்து, பின் வரும் நிறுவனங் ள் 

மூடப்படும்: 

• உள்ைரங்  உடற்பயிற்ெிெோலை ள் மற்றும் உடற்தகுதி லமயங் ள் (அதோவது உடற்பயிற்ெி 

வகுப்புக் ள் மற்றும் பளு தூக்கும் பயிற்ெி மலன ள்), இதில் ந ோின் தபோழுதுகபோக்கு வெதிக் ோன 

இடங் ளுக்கு உள்ைோ  இருக்கும் உடற்தகுதி ெோதனங் ளும் அடங்கும். 

• நி ழ்த்து  லை லமயங் ள் மற்றும் அரங்கு ள்; இதில் ந ரத்திற்கு தெோந்தமோன இடங் ளும் 

அடங்கும். 

• க ஸிகனோக் ள், பிங்க ோ அரங்கு ள் மற்றும் இதர க ைிக்ல  விலையோட்டு நிறுவனங் ள் 

• உள்ைரங்  திலரயரங்கு ள் 

• குதிலரப்பந்தய  ைத்தில் போர்லவயோைர் பகுதி ள் 

• பரஸ்பர தெயல்புோியும்  ண் ோட்ெி ள் அல்ைது அருங் ோட்ெிய ங் ள், புல ப்பட  ோட்ெிய ங் ள், 

மிரு க்  ோட்ெி ெோலை ள், அறிவியல் லமயங் ள், பிரபைமோன  ட்டிடங் ள் முதைோனலவ. 

 

மனிதர் ள் கூடும் எண்ணிக்ல லயக் குலறத்தல் 

 

அக்கடோபர் 1 ஆம் கததி 2020 ெனிக் ிழலம நள்ைிரவு 12.01  லிருந்து, பின்வரும் எண்ணிக்ல க்கு 

குலறவோன நபர் ள் மட்டுகம ஒன்று கூட கவண்டும்: 

• சுற்றுைோ மற்றும் வழி ோட்டி எண்ணிக்ல யோனது, உள்ைரங் த்தில் 10 கபருக்கும் 

குலறவோனவர் ள் மட்டுகம மற்றும் திறந்ததவைி ைில்  25 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மட்டுகம  

• ோியல் எஸ்ட்கடட் திறந்ததவைி இடங் ள் 10 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மட்டுகம  

• கநோில் தெய்யப்படும் ஆெிோியர் பணி மற்றும்  ற்றுக்த ோடுத்தைோனது, உள்ைரங் த்தில் 10 

கபருக்கும் குலறவோனவர் ளுக்கு மட்டுகம மற்றும் திறந்ததவைி ைில்  25 கபருக்கும் 

குலறவோனவர் ளுக்கு மட்டுகம; இதில் விதிவிைக் ோ  இருப்பலவ, பள்ைி ள், குழந்லத ள் 

 ோப்ப ங் ள், பல் லைக்  ழ ங் ள்,  லை மற்றும் ததோழில்நுட்பக்  ல்லூோி ள் மற்றும் தனியோர் 

ததோழிற் ல்வி அலமப்புக் ள் ஆ ியலவயோகும். 

• ெந்திப்புக் கூடங் ள் மற்றும் நி ழ்வு ள் நடக்கும் இடங் ைில்  உள்ைரங் த்தில் 10 கபருக்கும் 

குலறவோனவர் ளுக்கு மட்டுகம மற்றும் திறந்ததவைி ைில்  25 கபருக்கும் குலறவோனவர் ளுக்கு 

மட்டுகம  

• அணியோ  இருந்து விலையோடும் விலையோட்டுப் பயிற்ெிக் ோன வகுப்பு ள் மட்டுகம நலடதபற 

கவண்டும் விலையோட்டுக் ள் அல்ைது கபோட்டி ள் கூடோது) 

• இந்த வோரத்தில் நடக்கும் என நோள் குறிக் ப்பட்ட திருமண வரகவற்பு நி ழ்ச்ெி ள், இப்கபோது 

நலடமுலறயில் இருக் ின்ற சு ோதோர விதி ளுடன் கமற்த ோள்ைப்படைோம். அக்கடோபர் 13 ஆம் 

கததி, 2020 தெவ்வோய்க் ிழலம முதல் தபோது சு ோதோர விதிமுலற ள் அலனத்லதயும்  பின்பற்றி 

நலடதபறு ின்ற திருமண வரகவற்பு நி ழ்ச்ெி ளுக்கு, புதுப்பிக் ப்பட்ட சு ோதோர நடவடிக்ல  ள் 

தபோருந்தும்; இதன் படி உள்ைரங் த்தில் 10 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மட்டுகம மற்றும் 

திறந்ததவைி ைில்  25 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மட்டுகம கூடைோம். 

 

ெமூ க் கூட்டங் ைில் கூடும் நபர் ைின் எண்ணிக்ல  வரம்பு ள் மற்றும் உடல்ோீதியோன ெமூ  விை ல் 

 



 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோிலும் பீல் பிரோந்தியம் மூழுவதிலுமோ   அலனத்து ெமூ  கூட்டங் ள் மற்றும் ஒழுங்கு 

தெய்யப்பட்ட தபோது நி ழ்ச்ெி ைில், மற்றும் உள்ைரங் த்தில் உடல்ோீதியோன ெமூ  விை ல்  கபண 

முடியும் என்னும் இடங் ைில், உள்ைரங் ங் ைில் 10 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மற்றும் 

திறந்ததவைி ைில்  25 கபருக்கும் குலறவோனவர் ள் மட்டுகம கூடைோம்.  

 

க ோவிட்-19 ததோற்று பரவல் ஆபத்லதக் குலறப்பதற் ோ , பீல் பப்ைிக் அலமப்போனது மற்ற 

மனிதர் ளுடனோன உடல்ோீதியோன ததோடுதலைக் குலறக் , கூட்டங் ைில் எண்ணிக்ல லய ெிறிதோக் , 

ெமூ  வட்டங் லை அவரவர் குடும்பத்தினருடன் அல்ைது அத்தியோவெிய அக் லற 

எடுத்துக்த ோள்பவர் ளுக்குள்ைோ கவ  சுருக் ிக்த ோள்ை, போிந்துலரக் ிறது. இந்த வோரத்தில் நலடதபற 

இருக்கும் நன்றி நவிைல் த ோண்டோட்டங் லை அவரவர் வீட்டோருடன் மட்டுகம வரம்பு 

குறித்துக்த ோள்ளுமோறு பீல் பப்ைிக் அலமப்போனது போிந்துலரக் ிறது.  

 

தனித்து வோழும் நபர் ள் அல்ைது தங் ள் வீட்டோர் அல்ைோகதோருடன் ததோடர்பு த ோள்ை கவண்டிய 

நபர் ள்,  மற்றவர் ளுடன் கூடியிருக்கும் கநரத்லதக் குலறப்பது, உடல்ோீதியோன ெமூ  விை லைக் 

 லடப்பிடிப்பது, மு   வெம் அணிவது மற்றும் ல  லைக்  ழுவுவது ஆ ியவற்றுக் ோ  பீல் ப்ப்ைிக் 

அலமப்பு போிந்துலரக் ிறது.  உடல்நைமில்ைோவிட்டோல், கநோில் ெந்திக் ோமல் இருந்தபடி, தம்லம 

கெோதித்துக்த ோள்வதுடன், தனிலமப் படுத்திக்த ோள்ைவும் கவண்டும். 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட் -19  அவெர நடவடிக்ல  ள் உப ெட்டத்தின்  ீழோ , உடல்ோீதியோன ெமூ  

விை லைக்  லடப்பிடிக் ோத  தனி நபர் ளுக்கு  குலறந்தபட்ெமோ   $500, மற்றும் அதி பட்ெமோ   

$100,000  வலரயிலும் ஒவ்தவோரு மீறலுக்கும் அபரோதம் விதிக் ப்படும். 

 

உப ெட்டத்தின்  ீழோ  ந ரோட்ெி ஒழுங்குமுலற ள் கூறுபலவ: 

• தபோது மக் ளுக் ோன  ட்டிடங் ைில் இருக்கும் ஒவ்தவோரு மனிதரும் மற்ற ஒரு நபோிடமிருந்து 

குலறந்தது 2.0 மீட்டர் தூரம் தள்ைி இருப்பலதக்  லடப்பிடிக்  கவண்டும்; இதில் அகத 

 ட்டிடத்தில் தங் ியிருக்கும் நபர் ள் விதிவிைக்கு தபறுவோர் ள். 

• எந்த ஒரு வணி  அலமப்பும் தங் ள் இடத்திற்கு வரும் அலமப்புக்கு உள்கைகயோ அல்ைது 

தவைிகயகயோ நபர் ள் 2.0 மீட்டருக்கும் குலறவோன தூரத்தில் அமர்வலதகயோ அல்ைது 

நிற்பலதகயோ அனுமதிக் க் கூடோது ;  இதில் இதில் அகத  ட்டிடத்தில் தங் ியிருக்கும் நபர் ள் 

பணியோைர் ள் விதிவிைக்கு தபறுவோர் ள். 

 

குடியிருப்பு வோெி ளும் வணி  அலமப்புக் ளும்  இப்படி இணக் மில்ைோமல் நடப்கபோர் பற்றி 311 என்ற 

எண்ணிற்கு அலழத்து பு ோர் ததோிவிக் ைோம். 

 

மு க்  வெங் ள்  ட்டோயம் 

 

 ட்டோயமோன மு த்திலர ள் உப ெட்டம்  ீழோ  ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ருக்குள்ைோ  மருத்துவம் அல்ைோத மு  

 வெங் ள் அல்ைது மு த்திலர ள் அணிவது   ட்டோயமோ ிறது. தபோது நிறுவன அலமப்புக் ள் மற்றும் 



 

 

வணி  நிறுவனங் ள் தங் ள்  ட்டுப்போட்டில் இருக் ின்ற உள்ைரங்  பகுதி ைில் இருக்கும் அலனவரும் 

மு   வெங் ள் அல்ைது மு த்திலர ள் அணிவலத உறுதி தெய்ய கவண்டும். 

 

இந்த உபெட்டம் ெிை தனி நபர் ளுக்கு விதிவிைக்கு அைிக் ிறது; இதில் மருத்துவ  ோரணங் ளுக் ோ  மு  

 வெங் ள் அல்ைது மு த்திலர ள் அணிய முடியோத பின்வரும் நபர் ள் அடங்குவோர் ள்; இரண்டு 

வயதுக்கு குலறவோன குழந்லத ள்; அல்ைது  அவெர ஆலண ளுக்கு ஏற்ப விலையோட்டு 

தெயல்போடு ைில் ஈடுபடும் தனி நபர் ள். கமலும் த வல் ளுக்கு வருல தரவும்: 

www.brampton.ca/masks 

 

குடியிருப்பு வோெி ளும் வணி  அலமப்புக் ளும்  இப்படி இணக் மில்ைோமல் நடப்கபோர் பற்றி 311 என்ற 

எண்ணிற்கு அலழத்து பு ோர் ததோிவிக் ைோம். 

 

க ோவிட்-19 ததோற்றுக் ோன கெோதலன தெய்துத ோள்ளும் இடங் ள் பற்றிய த வல் 

 

பீல் பிரோந்தியம் முழுவதிலுமோ  இருக் ிற மருந்தோளுலம இடங் ள் மற்றும் மதிப்பீட்டு லமயங் ைில் 

இருக்கும் கெோதலன லமயங் ைில் தனிநபர் ள் தங் லைச் கெோதித்துக்த ோள்ைைோம். அக்கடோபர் 6 ஆம் 

கததி நிைவரப்படி இந்த அலனத்து மதிப்பீட்டு லமயங் ள் மற்றும் கதர்ந்ததடுத்த மருந்தோளுலம 

இடங் ைில் கெோதலன தெய்துத ோள்ை முன்பதிவு தெய்வது அவெியமோகும்.  உங் ளுக் ோன கெோதலன 

தெய்துத ோள்ை முன்பதிவு தெய்ய மதிப்பீட்டு லமயத்லத அணு வும். 

 

பீல் பகுதி மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர க ோவிட்-19 கெோதலன தெய்துத ோள்ளும் லமயங் ைின் 

பட்டியலைப் போர்க்  வருல  தரவும்: பிரோந்தியத்தின்  website. 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ோில் வில்லியம் ஆஸ்தைர்’ஸ் தெல்த் ெிஸ்டம்(Osler) கெோதலன தெய்தல் 

 

ெவுத் ஃப்தைட்ச்ெர்ஸ் ஸ்கபோர்ட்ஸ்ஃப்தைக்ஸ் இல் ஆஸ்தைர்’ஸ் க ோவிட்-19 கெோதலன லமயம் 

க ோவிட் – 19 கெோதலன தெய்துத ோள்ை தகுதிவோய்ந்த எவர் ஒருவருக்கும் இப்கபோது ஆஸ்தைர் 

அலமப்போனது, ஆன்லைன் மற்றும் ததோலைகபெி வழி முன்பதிவு வெதிலய வழங்கு ிறது. ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ோில் ெவுத் ஃப்தைட்ச்ெர்ஸ் ஸ்கபோர்ட்ஸ்ஃப்தைக்ஸ் இல் இருக் ின்ற ஆஸ்தைர்’ஸ் க ோவிட்-19 

கெோதலன லமயமோனது,  ோலை 8 மணி முதல் மோலை 6 மணி வலர திறந்திருக்கும் மற்றும் கநரம் 

 ிலடப்பலதப் தபோருத்து முன்பதிவு ளும் ெந்திப்புக் ளும் கமற்த ோள்ைப்படும் 

 

ஆஸ்தைர்’ஸ் க ோவிட்-19 கெோதலன லமயத்தில் முன் பதிவு தெய்து த ோள்ளும் வழி ள்:  

• ஆன்லைனில் : www.williamoslerhs.ca/coronavirusக்கு வருல  தரு   

• ததோலைதபெியில்:  905.487.1249 என்ற எண்லண அலழக் வும் 

             ோலை 8:00 மணி முதல் மோலை 6:00 மணி வலர, வோரத்தின் 7 நோட் ளும். 

 

file:///C:/Users/nstogdil/OneDrive%20-%20City%20of%20Brampton/Media%20Releases/www.brampton.ca/masks
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.williamoslerhs.ca%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C54c44c88663f4f197cc308d86b969efe%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637377642083780221&sdata=iTVtJKc%2FwaWftISjlnwRDLKgaYId6tUVyI3RbJCmVhs%3D&reserved=0


 

 

தயவு தெய்து குறித்துக் த ோள்ைவும்: ஆஸ்தைர் நிறுவனம் கநோில் வந்து முன்பதிவு தெய்வலத 

நிறுத்திவிட்டனர். 

 

ஒருங் ிலணந்த சு ோதோரம் மற்றும் நைமோ  இருத்தலுக் ோ  பீல் தமகமோோியல் லமயத்தில் ஆஸ்தைர்’ஸ் 

க ோவிட்-19, ெைி மற்றும் ெைிக் ோயச்ெல் மருத்துவ ம் 

ஆஸ்தைர்’ஸ் க ோவிட்-19, ெைி மற்றும் ெைிக் ோயச்ெல் மருத்துவ மோனது,  க ோவிட்-19 கெோதித்தலுக் ோன 

 ோரணி த ோண்ட கநோயோைி ள்  கபோ ிறகபோக் ில்  வந்தோலும், அதற் ோன அலடயோைம்  இருப்பவர் ள் 

மருத்துவலரக்  ோண விரும்பினோலும் அவர் லையும் ததோடர்ந்து போர்ப்போர் ள் 

 

ெவுத் ஃப்தைட்ச்ெர்ஸ் ஸ்கபோர்ட்ஸ்ஃப்தைக்ஸ் இல் இருக் ின்ற ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர ஆஸ்தைர்’ஸ்  

கெோதலன லமயம் மற்றும் பீல் தமகமோோியல் லமயத்தில் இருக் ின்ற க ோவிட்-19, ெைி மற்றும் 

ெைிக் ோய்ச்ெலுக் ோன மருத்துவ ம் பற்றிய கமலும் த வல் ளுக்கு வருல  புோியவும் 

www.williamoslerhs.ca/coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஊட  ததோடர்பு 

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிலணப்போைர், ஊட ம் & ெமுதோய ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல்ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

 

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

