
 

 
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது பீல் ப்ப்ளிக் ஹெல்த் அமமப்பின் மமம்படுத்திய 

நடவடிக்மககளுடன் மாகாணத்திற்கான சிகப்பு நிற கட்டுப்பாட்டு நிமைக்குள் 

நுமைகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நவம்பர் 7, 2020) – இன்மறய தினம், பீல் பிரமதசத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது,    ஒன்ட்மடாிமயாமவ பாதுகாப்பாக மற்றும் திறந்த நிமை  கட்டுக்மகாப்பில் 

மவப்பதற்காக(Keeping Ontario Safe and Open Framework)  ஒன்ட்மடாிமயா அரசாங்கத்தின் சிகப்பு நிற 

கட்டுப்பாட்டு நிமைக்குள் நுமைந்தது. மகாவிட்-19 ஹதாற்று பரவல் மவகத்மதக் குமறப்பதில் 

உதவுமுகமாக, ஏற்ஹகனமவ உள்ள மாகாணத்தின் கட்டுப்பாட்டுத் தமடகளுக்கும் கூடுதைாக, மமலும் 

கடுமமயான நடவடிக்மககமள பீல் ப்ப்ளிக் ஹெல்த் அமமப்பு அறிமுகம் ஹசய்திருக்கிறது. 

ஒன்ட்மடாிமயா அரசாங்கத்தின் சிகப்பு நிற கட்டுப்பாட்டு நிமைத் தமடகள் 

மாகாணத்தின் சிகப்பு நிற கட்டுப்பாட்டு நிமையானது, கட்டிடங்களுக்குள் அமர்ந்து சாப்பிட, 

அதிகபட்சமாக 10 மபர்கமள மட்டுமம அனுமதிப்பதுடன், வீட்டுக்கு எடுத்துச் ஹசன்றுவிடுவது, காாில் 

அமர்ந்தபடி சாப்பிட்டுச் ஹசல்வது மற்றும் பல்மவறு இடங்களுக்கு ஹகாண்டு மசர்ப்பிப்பது 

ஆகியவற்மறயும் ஹதாடர்ந்து அனுமதிக்கிறது. சமூக கூட்டங்கள் கூடுவது, மற்றும் ஒழுங்கு ஹசய்யப்பட்ட 

ஹபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கான எண்ணிக்மகயானது கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக அதிகபட்சம் 10 மபர்கள் 

மட்டுமம எனவும் ஹவளிப்புறங்களில் 25 மபர்கள் மட்டுமம எனவும் அனுமதிக்கிறது.  

மாகாணத்தின் சுகாதார நடவடிக்மககள் பற்றி  மமலும் அறிய  இங்மக  படிக்கவும். 

மகாவிட்-19  ஹதாற்று பரவலுக்கு எதிராக பீல் பப்ளிக் ஹெல்த் அமமப்பின் மமம்படுத்தப்பட்ட 

நடவடிக்மககள் 

நவம்பர் 9 ஆம் மததி நள்ளிரவு 12:01 மணி முதல், ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளிட்ட  பீல் பிராந்தியத்தில் பின்வரும் 

கட்டுப்பாட்டுத் தமடகள் அமலில் இருக்கும்: 

• நவம்பர் 13, 2020 நள்ளிரவு 12:01 மணி ஹதாடங்கி, விடுமுமற நாட்களில், இயல்பு வாழ்க்மக 

நிகழ்வுகமளக் ஹகாண்டாடும் சமூகக் கூட்டங்கள் கூடுவது,  மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் மநரடி 

நிகழ்ச்சிகள் ஆகியமவ அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 

• நவம்பர் 13 நள்ளிரவு 12:01 மணி ஹதாடங்கி, குமறந்தது ஜனவாி 7, 2021 வமர திருமண 

வரமவற்புகள் மற்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட  கூட்டங்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. 

• மதம் சார்ந்த மசமவகள், சடங்குகள் அல்ைது விைாக்கள் ஹமய்நிகர் நிகழ்வுகளாக மட்டுமம இருக்க 

மவண்டும். இது சாத்தியமில்ைாதமபாது, திருமணங்கள் மற்றும் இறுதி சடங்குகள் உள்ளிட்ட 

தனிப்பட்ட மதம் சார்ந்த  நிகழ்வுகளுக்கு கீழ்வரும் கட்டுப்பாடுகள் அவசியமாகும்: 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C96ef2d5e960046b795b908d88389cd9e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637403975170727230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QriiObhXTicBUq8%2BAHX7WYDALWV3DQ23Wxhym3mU17k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C96ef2d5e960046b795b908d88389cd9e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637403975170727230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QriiObhXTicBUq8%2BAHX7WYDALWV3DQ23Wxhym3mU17k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C96ef2d5e960046b795b908d88389cd9e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637403975170727230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QriiObhXTicBUq8%2BAHX7WYDALWV3DQ23Wxhym3mU17k%3D&reserved=0


 

 

o கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக கூடுபவர்கள்  30% அளவுக்கு இருக்கும்படியும் அதில் 

அதிகபட்சம் 50 நபர்களாக இருக்கும்படியும் குமறக்கவும். 

o இருக்மககளுக்கு இமடயில், மற்றும் மற்றவர்கள் ஹகாண்ட  குழுக்களுக்களிடமிருந்து, 

குமறந்தது 2 மீட்டர் தூரம் விைகியிருப்பமதக் கமடப்பிடிக்கவும். 

• பார்கள், உணவகங்கள் மற்றும் பிற உணவு நிறுவனங்கள்,  ஒமர வீட்டிலிருந்து வருபவர்கமள 

அல்ைது அவர்களுக்கு அத்தியாவசிய ஆதரமவ அளிப்பவர்கமள ஒரு இடத்தில்  மட்டுமம 

அமரமவக்கைாம். மற்றவர்களுடன் கைந்து அமர அனுமதிக்கக் கூடாது. 

• பணியிட நிறுவன்ங்கள், அமனத்து அத்தியாவசியமில்ைாத வருமகயாளர்கமளயும் தமடஹசய்ய 

மவண்டும், மற்றும் முடிந்தவமர வீட்டிலிருந்தபடிமய மவமை பார்க்கும் உபாயங்கமள 

ஏற்படுத்தைாம். 

• உடற்பயிற்சி சாமைகள்  மற்றும் உடற்பயிற்சி மமயங்கள் அமனத்தும் தங்கள் பங்மகற்பாளமர 

முன்கூட்டிமய பதிவுஹசய்துஹகாள்வதின் மபாில் மட்டுமம அனுமதிக்க மவண்டும். ஹதாற்றுக்கு 

ஆட்பட்ட  ஒரு நிகழ்வு இருந்துவிட்டால்,  ஹதாற்றுக்கான ஹதாடர்பு ஏற்படக் காரணமாகிய தடம் 

அறிய உதவும் வமகயில், துல்லியமான தகவமை வைங்க மவண்டும். முன்பதிவு இல்ைாமல், 

மபாகிறமபாக்கில் பங்மகற்பது அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

• விருந்து அரங்குகள் உள்ளிட்ட கூட்டம் மற்றும் நிகழ்ச்சிகமள நடத்தும் இடங்கள் மூடப்பட 

மவண்டும். 

• பீல் பகுதி குடியிருப்புவாசிகள் தங்கள் வீட்டு உறுப்பினர்களுடன் மட்டுமம தங்கள் ஹதாடர்பு 

இருக்கும்படி  கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்துஹகாள்ள மவண்டும் மற்றும் தனியாக வசிப்பவர்கள் 

அத்தியாவசிய ஆதரவு அளிப்பவராக ஒமர ஒருவமர மட்டுமம தங்கள் வீட்டில் மசர்த்துக் 

ஹகாள்ளைாம். 

• பீல் குடியிருப்புவாசிகள் மருத்துவம் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு, புனரமமத்தல் அல்ைது கட்டுமானம், 

பிரசவங்கள் மற்றும் ஒருவருக்ஹகாருவரான பயிற்சி உள்ளிட்ட அவசர காரணங்கமளத் தவிர மவறு 

எந்தக் காரணத்திற்காகவும் தங்கள் வீட்டில் எவமரயும் அனுமதிக்கமவா அல்ைது தாங்கள் 

எந்தவீடுகளுக்கும் ஹசைவமதா கூடாது. இம்மாதிாியான சூழ்நிமைகளில் முக கவசம் அணிவது, 

தூரத்மதக் கமடப்பிடிப்பது, மக சுகாதாரம், மநாய்வாய்ப்பட்டால் தனிமமப்படுத்திக் ஹகாள்ளுதல் 

உள்ளிட்ட சாியான முன்ஹனச்சாிக்மககமள எப்மபாதும் கமடப்பிடிக்க மவண்டும். 

ஒன்ட்மடாிமயா ஒழுங்குமுமற 263/20, நிமை 2 இல் இருக்கும் பகுதிகளுக்கான விதிகள் 2, s.2(2) (அல்ைது 

நடப்பில் இருப்பது) இன் அதிகாரத்தின் கீைாக அமனத்து கூடுதல் நடவடிக்மககளும் அமலில் 

இருக்கின்றன.  

குறிப்பிட்டு கூறியிருந்தால் தவிர,  இந்த நடவடிக்மககள் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வமர அமலில் 

இருக்கும், மற்றும் ஹதாற்று பரவல் எப்படி உருமாற்றம் அமடகிறது என்பமதப் ஹபாறுத்து  ஒவ்ஹவாரு 14 

நாட்களுக்கு ஒரு முமற பீல் பப்ளிக் ஹெல்த் அமமப்பினால் மறு மதிப்பாய்வு ஹசய்யப்படும். 

இந்த மாற்றங்கள் பற்றி  மமலும் அறிய  இங்மக  படிக்கவும். 



 

 
 

 

ஹபாழுதுமபாக்கு மமயங்கள் 

இன்று (நவம்பர் 7, 2020) முதல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்ட ஹபாழுதுமபாக்கு வசதி 

கட்டிடங்களில் முன்பதிவின் மபாில் மட்டுமம கார்டிமயா உடற்பயிற்சி மற்றும் எமட குமறப்பு 

உடற்பயிற்சிக்கான பகுதிகமளப் பயன்படுத்துவமத மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது. குழுவாக இருந்தபடி 

ஹசய்யும் உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த சமயத்தில் இமடநிறுத்தம் ஹசய்யப்பட்டுள்ளன. 

குடியிருப்புவாசிகள் முன்பதிவுக்கான மநர இமடஹவளிகமள www.brampton.ca/recreation இல் 

காணைாம் மற்றும் தங்கள் வருமகமயத் திட்டமிடைாம். இதற்கு மாற்றாக, குடியிருப்பாளர்கள் 311 எனும் 

எண்மண அமைப்பதன் மூைம் முன்பதிவு ஹசய்து ஹகாள்ளைாம். 

 

கட்டாயமாக்கப்பட்ட முகத் திமரகள் 

கட்டாயமாக்கப்பட்ட முகத்திமரகளுக்கான உப சட்டத்தின் கீைாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அமனத்து 

ஹபாது கட்டிடங்களின் உட்புறங்களிலும் மருத்துவமல்ைாத முகமூடிகள் அல்ைது முகத்திமரகள் அணிவது 

அவசியமாகிறது. ஹபாது நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

இருக்கும் உள்ளரங்க ஹபாது இடங்களில் இருப்மபார் முகமூடிகள் அல்ைது முகத்திமரகள் 

அணிந்திருப்பமத உறுதி ஹசய்ய மவண்டும். 

மருத்துவ காரணங்களால் முக கவசம் அல்ைது முகத்திமர அணிய முடியாதவர்கள் உள்ளிட்ட இந்த சிை 

நபர்களுக்கு, உப சட்டம் விைக்கு அளிக்கிறது; இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குைந்மதகள்; அவசர 

உத்தரவுகளின்படி தடகள விமளயாட்டு நடவடிக்மகயில் ஈடுபடும் நபர்கள். மமலும் தகவலுக்கு, வருமக 

தரவும்: www.brampton.ca/masks 

இணக்கமின்மம பற்றி தகவல் ஹதாிவிக்க குடியிருப்பாளர்கள்/வணிகர்கள் அமைக்க மவண்டிய எண்: 311.  

மகாவிட்-19 ஹதாற்றுக்கான பாிமசாதமன மற்றும் பாிமசாதமன ஹசய்யப்படும் இடங்கள் பற்றிய 

தகவல்கள் 

பாிமசாதமன ஹசய்யப்படும் அமனத்து இடங்கள்  

தனிநபர்கள் அமனவரும், பீல் பிராந்தியம் முழுவதிலுமாக இருக்கும் மருந்தகங்கள், மதிப்பீட்டு மமயங்கள் 

மற்றும் கூடுதல் கிளினிக்குகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் பாிமசாதமன ஹசய்து ஹகாள்ளைாம். எல்ைா 

பாிமசாதமனகளும் இப்மபாது முன்பதிவின் மபாில்  மட்டுமம ஹசய்யப்படும். உங்களுக்கான 

பாிமசாதமனக்கு பதிவு ஹசய்ய மதிப்பீட்டு மமயம் அல்ைது மருந்தகத்மத ஹதாடர்பு ஹகாள்ளுங்கள். 

பீல் பிராந்தியம் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள மகாவிட்-19 க்கான பாிமசாதமன ஹசய்துஹகாள்ளும் 

இடங்கள் பற்றிய பட்டியலுக்கு, மாகாணத்தின் வமைத்தளத்மதப் பார்மவயிடவும். 

http://www.brampton.ca/masks


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பாிமசாதமன ஹசய்து ஹகாள்வதற்கான வில்லியம் ஆஸ்ைர் ஹெல்த் சிஸ்டம் (William 

Osler Health System (Osler)) மமயம் 

சவுத் ஃப்மளட்ச்சர்ஸ் ஸ்மபார்ட்ஸ்ப்ஹைக்ஸ் (South Fletcher’s Sportsplex)–இல் இருக்கின்ற ஆஸ்ைர்ஸ் 

மகாவிட்-19 பாிமசாதமன ஹசய்து ஹகாள்ளும் மமயம்   

COVID-19 பாிமசாதமன ஹசய்துஹகாள்ளும் தகுதியுள்ள எவருக்கும் ஆஸ்ைர்ஸ் நிறுவனம்,  ஆன்மைன் 

மற்றும் ஹதாமைமபசி முன்பதிவு ஹசய்துஹகாள்ளும் வசதிமய வைங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

பாிமசாதமன ஹசய்து ஹகாள்வதற்கான வில்லியம் ஆஸ்ைர் ஹெல்த் சிஸ்டம் (William Osler Health System 

(Osler))  மமயமானது, தினமும் காமை 8 மணி முதல் மாமை 6 மணி வமர திறந்திருக்கும், மமலும், மநரம் 

கிமடப்பதன் அடிப்பமடயில் முன்பதிவுகள் ஹசய்யப்படுகின்றன. 

ஆஸ்ைாின் COVID-19 பாிமசாதமன மமயத்தில் ஒரு பாிமசாதமனக்காக பதிவு ஹசய்ய, கீமை உள்ள 

விருப்பங்களில் ஒன்மறத் மதர்ந்ஹதடுக்கவும். 

• ஆன்மைன்: www.williamoslerhs.ca/coronavirus ஐப் பார்மவயிடவும் 

• ஹதாமைமபசி: 905.487.1249 ஐ அமைக்கவும் 

             வாரத்தில் 7 நாட்கள் காமை 8:00 மணி மற்றும் மாமை 6:00 மணி. 

ஒருங்கிமணந்த உடல்நைம் மற்றும் ஆமராக்கியத்திற்கான பீல் நிமனவு மமயத்தில் ஆஸ்ைாின் மகாவிட் -

19, சளி மற்றும் சளிக்காய்ச்சல் மருத்துவமமன 

ஆஸ்ைாின் மகாவிட் -19, சளி மற்றும் சளிக்காய்ச்சல் மருத்துவமமனயானது,  COVID-19 பாிமசாதமன 

ஹசய்துஹகாள்வதற்கான காரணிகமள  பூர்த்தி ஹசய்யும் மநாயாளிகள்,  அத்துடன் அறிகுறிகள் 

இருப்பதன்மபாில், மருத்துவமரப் பார்க்க விரும்புமவார், ஆகிமயார்  முன்பதிவில்ைாமல்  மநரடியாக வந்து  

பாிமசாதமன ஹசய்துஹகாள்ள அனுமதிக்கிறது. 

  

மருத்துவகமானது,  சமீபத்தில் தனது ஹசயல்பாட்டு மநரங்கமள நீட்டித்துள்ளது, இப்மபாது தினமும் 

காமை 8 மணி முதல் இரவு 9 மணி வமர திறக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பதிவு மதமவயில்மை. 

 ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள, காாில் வந்து அதில் இருந்தபடிமய  பாிமசாதமன ஹசய்து ஹகாள்வதற்கான 

மமயம் மற்றும் பீல் ஹமமமாாியல் ஹசன்டாில் உள்ள மகாவிட்-19, உள்ள குளிர் மற்றும் காய்ச்சல் கிளினிக் 

பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, www.williamoslerhs.ca/coronavirus ஐப் பார்மவயிடவும் 

கூடுதல் பாிமசாதமன மமயங்கள் 



 

 
 

 

இந்த மமயங்கள், அமவ அமமந்திருக்கும் இடங்களுக்கு அருகாமமயில் வாழுகின்ற 

குடியிருப்புவாசிகளுக்கு முன்னுாிமம தந்து பாிமசாதமன ஹசய்கின்றன. 

ஸ்ஹனல்க்மராவ் சமுதாய மமயம் (Snelgrove Community Centre) 

11692 ெுமரான்ட்மடாாிமயா வீதி 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON L7A 1K5 

மவமை மநரம்: ஹசவ்வாய்க்கிைமமகளில் பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாமை 6 மணி வமர மற்றும் 

சனிக்கிைமமகளில் காமை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வமர. 

உங்களுக்கான முன்பதிவு ஹசய்ய, திங்கள் முதல் ஹவள்ளி வமர காமை  8:30 மணி முதல் மாமை 4:30 

வமர  905.796.0040 என்ற எண்ணில்  extension 2122 ஐ அழுத்தவும்  

  

மகார் ஹமமடாஸ் சமுதாய கூடம் (Gore Meadows Community Centre)  

10150 மகார் சாமை 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON L6P 0A6 

மவமை மநரம்: ஹசவ்வாய்க்கிைமமகளில் முற்பகல் 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வமர 

ஆன்மைனில் முன்பதிவு ஹசய்யவும் அல்ைது 647.374.4676 என்ற எண்மண அமைக்கவும் 

மமலும் தகவல்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் ஹசய்யவும்.   

 

-30- 

 

 

 

ஊடக ஹதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் ஹதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F%23assess&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C96ef2d5e960046b795b908d88389cd9e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637403975170767210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uSbKBOkePz6ka1vFrTXRdqQD8yn7%2BuBAA6ACtps4Yi8%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

